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บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 
 

มลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบุหรี ่รว่มกบัศนูยเ์ครอืขา่ยวชิาการเพือ่สงัเกตการณ์และวจิยัความสขุ

ชมุชน  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  โดยการสนบัสนุนจากศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคมุยาสบู  

(ศจย.)ดาํเนินโครงการสาํรวจวจิยัเรือ่ง “พฤตกิรรมและทศันคตต่ิอการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิไทย:  

กรณีศกึษาวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปี ในเขตกรงุเทพมหานคร ” โดยสาํรวจกบักลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคอื 

กลุ่มวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปีทัว่ไป จาํนวน 1,047 ตวัอยา่ง และกลุ่มวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปี ทีส่บู

บุหรีจ่าํนวน  200 ตวัอยา่ง ผลสาํรวจประเดน็สาํคญัสรปุไดด้งันี้  
  

1. กลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิในเขตกรงุเทพมหานครมอีตัรารอ้ยละ 10.2 เป็นผูส้บูบุหรี ่โดย

แบ่งเป็นรอ้ยละ 3.2  สบูประจาํ (สบูทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั) และรอ้ยละ 7.0 สบูเป็นครัง้คราว 

2. ผลการสาํรวจพบว่าคนทีด่ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์จะมอีตัราการสบูบุหรี ่“สงูมากกวา่” คนทีไ่ม่

ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์โดยพบว่าตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทีด่ื่มแอลกอฮอลเ์ป็นประจาํมอีตัราการสบูบุหรีส่งูถงึ

รอ้ยละ 37.0  คนทีด่ื่มเป็นบางครัง้มอีตัราการสบูบุหรีร่อ้ยละ 17.7  ในขณะทีค่นไมด่ืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

มอีตัราการสบูบุหรีเ่พยีงรอ้ยละ 2.9 

3. วยัรุน่หญงิทีเ่ทีย่วสถานบนัเทงิจะมอีตัราการสบูบุหรี ่“สงูมากกวา่” วยัรุ่นหญงิทีไ่มเ่ทีย่วสถาน

บนัเทงิ  โดยพบว่าตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทีเ่ทีย่วสถานบนัเทงิในรอบ 3 เดอืนทีผ่า่นมามอีตัราการสบูบุหรีร่อ้ย

ละ 22.9  สว่นคนทีไ่มไ่ดเ้ทีย่วสถานบนัเทงิในรอบ 3 เดอืนทีผ่า่นมามอีตัราการสบูบุหรีร่อ้ยละ 6.2 

4. นอกจากนี้วยัรุน่หญงิทีม่คีนในครอบครวัสบูบุหรี ่จะมกีารสบูบุหรีส่งูมากกว่าวยัรุน่หญงิทีไ่มม่ี

คนในครอบครวัสบูบหุรี่  โดยพบว่าตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทีม่คีนในครอบครวัสบูบุหรีจ่ะมอีตัราการสบูบุหรี่     

รอ้ยละ 14.2  ในขณะทีว่ยัรุน่หญงิทีไ่มม่คีนในครอบครวัสบูบุหรีจ่ะมอีตัราการสบูบุหรีร่อ้ยละ 4.3  

5. ผลการสาํรวจพฤตกิรรมในกลุ่มวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรีพ่บว่า  จะมคีวามถีใ่นการสบูเฉลีย่

ประมาณ 5 วนัในรอบสปัดาห ์ปรมิาณการสบูประมาณ 4-5 มวนต่อวนั โดยใชเ้งนิซือ้บุหรีเ่ฉลีย่ประมาณ

ซองละ 63 บาท ประเภทบุหรีท่ีว่ยัรุน่หญงินิยมสบูมากทีส่ดุคอืบุหรีร่สออ่น (ไลท)์ (รอ้ยละ 55.0) รองลงมา

คอืรสเมนทอล (เขยีว) (รอ้ยละ 38.5) และรสมาตรฐานดัง้เดมิ (รอ้ยละ 30.5)     

6. สถานทีท่ีว่ยัรุ่นหญงินยิมซือ้บหุรีม่ากทีส่ดุคอืรา้นสะดวกซือ้/มนิิมารท์  รอ้ยละ 87.8 รองลงมา

คอืรา้นขายของชาํ/โชวห์ว่ยทัว่ไป  รอ้ยละ 56.3 และซือ้ในสถานบนัเทงิ (เชน่ ผบั บาร ์คาราโอเกะ) รอ้ยละ 

26.4   

7. สาํหรบัสถานทีท่ีน่ิยมสบูบุหรี ่พบว่าวยัรุน่หญงินิยมสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ  ถงึรอ้ยละ 68.5  

รองลงมาคอืทีบ่า้น รอ้ยละ 52.0 ทีท่าํงาน รอ้ยละ 28.5 และสวนสาธารณะ รอ้ยละ 17.0 

8. “สถานทีท่ีเ่ร ิม่สบูบุหรีค่ร ัง้แรก ” กลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรีร่ะบุคอื สถานบนัเทงิมาก

ทีส่ดุรอ้ยละ 45.2 รองลงมาคอืในโรงเรยีนสถานศกึษารอ้ยละ 24.1 และทีบ่า้นรอ้ยละ 11.1 

9. สาํหรบัเหตุผลทีท่าํใหผู้ห้ญงิตอ้งสบูบหุรีใ่นปจัจบุนัทีก่ลุม่ตวัอยา่งระบคุอื ตอ้งการผอ่นคลาย

ความเครยีด /ความหงดุหงดิ  รอ้ยละ 73.3 รองลงมาคอืเพือ่นชวนใหส้บูบหุรี่ /สบูตามเพือ่น  รอ้ยละ 42.6 

ความเคยชนิ / สบูมานานแลว้ รอ้ยละ 31.8 ตอ้งการการยอมรบัในกลุม่สงัคม รอ้ยละ 28.7  ชอบรสชาตขิอง

บหุรี/่คุน้เคยในรสชาต ิรอ้ยละ 26.2 และมเีวลาว่าง ไมรู่จ้ะทาํอะไร จงึสบูบุหรีเ่ป็นการฆา่เวลา รอ้ยละ 20.0  
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10. สว่นในดา้นโอกาสการพบเจอผูห้ญงิสบูบุหรี ่จากการสาํรวจวยัรุน่หญงิอาย ุ15-25 ปีทัว่ไปใน

เขตกรงุเทพมหานครพบว่าตวัอยา่งรอ้ยละ 81.9 จะไดพ้บเจอผูห้ญงิสบูบุหรีใ่นแต่ละสปัดาห ์โดยในกลุ่มคน

ทีพ่บโดยเฉลีย่ 3 วนัต่อสปัดาห ์

11. ในทศันะของวยัรุน่หญงิทัว่ไปสว่นใหญ่รอ้ยละ 82.7 เหน็ว่าการสบูบุหรีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ

ต่อตวัผูส้บูเอง (นอกนัน้คอืผูท้ีร่ะบุว่าไมเ่กดิผลกระทบ และไมแ่น่ใจ) เพราะเหน็ว่าจะกอ่ใหเ้กดิโรค  เป็น

อนัตรายต่อสขุภาพ และเป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม/ทาํใหเ้สยีภาพลกัษณ์ และสว่นใหญ่รอ้ยละ 78.0 เหน็ว่าการ

สบูบุหรีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อผูอ้ืน่ เพราะทาํใหค้นรอบขา้งไดร้บัสารพษิจากบุหรี ่และกอ่ใหเ้กดิความ

ราํคาญ/รบกวน    

12. อยา่งไรกต็าม ทศันะในเรือ่ง “ผลกระทบ” ดงักลา่วจะแตกต่างออกไปในมมุมองของวยัรุน่หญงิ

ทีส่บูบุหรี ่  โดยผลสาํรวจตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรีพ่บว่ามรีอ้ยละ 34.5 เทา่นัน้ทีเ่หน็ว่าการสบูบุหรีจ่ะ

กอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อตนเอง (นอกนัน้คอืผูท้ีเ่หน็ว่าไมเ่กดิผลกระทบ และไมแ่น่ใจ) และมเีพยีงรอ้ยละ 22.7 

ทีเ่หน็วา่การสบูบหุรีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อผูอ้ืน่ 

13. เมือ่สอบถามเฉพาะในกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่พีีห่รอืน้องเป็นผูห้ญงิ พบว่าสว่นใหญ่รอ้ยละ 76.1 

จะว่ากล่าวตกัเตอืนหากพบว่าพีส่าว/น้องสาวสบูบหุรี ่มเีพยีงรอ้ยละ 5.8 ทีจ่ะไมว่่ากล่าวตกัเตอืน และรอ้ย

ละ 18.1 ไมม่คีวามคดิเหน็/ไมร่ะบุ 

14. ในทศันะของวยัรุน่หญงิทัว่ไปสว่นใหญ่รอ้ยละ 74.2 เหน็ว่ากระแสต่อตา้นการสบูบุหรีข่อง

ผูห้ญงิในสงัคมไทยในปจัจบุนัยงัม ี“น้อยเกนิไป” ในขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 7.4 ทีเ่หน็ว่ามมีากเกนิไป และรอ้ย

ละ 18.4 เหน็ว่าพอเหมาะพอด ี

15. จากการสาํรวจประสบการณ์ของวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรีส่ว่นใหญ่รอ้ยละ 59.6 ไมเ่คยถกูคนรอบ

ขา้งปฏบิตัอิยา่งไมเ่หมาะสมอนัเนื่องมาจากการสบูบุหรี ่(ของตนเอง) ในขณะทีร่อ้ยละ 6.1  เคยถกูปฏบิตัิ

เชน่ ทาํทา่ทางไมช่อบ/ไมอ่ยากอยูใ่กล/้เดนิหนี และมองอยา่งดถูกูเหยยีดหยาม และรอ้ยละ 34.3 ไมแ่น่ใจ 

16. นอกจากนี้  วยัรุ่นหญงิทีส่บูบหุรีร่อ้ยละ 45.7 เคยถกูพอ่/แมห่รอืญาตผิูใ้หญ่ตาํหน ิ(เรือ่งการ

สบูบุหรี)่  รอ้ยละ 25.9 เคยถกูญาตพิีน้่องในวยัใกลเ้คยีงกนัตาํหนิ และรอ้ยละ 20.4 เคยถกูเพือ่นสนิททีเ่ป็น

ผูห้ญงิตาํหนิ 

17. เมือ่ประเมนิภาพสะทอ้นจากสงัคมโดยรวมแลว้ วยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรีร่อ้ยละ 43.9 มคีวามเหน็

ว่าสงัคมไทยสว่นใหญ่ “คอ่นขา้งตาํหนิ-ตาํหนิมาก ” ต่อการสบูบหุรีข่องผูห้ญงิ รอ้ยละ 38.4  ไมแ่น่ใจ และ

รอ้ยละ 17.7  รูส้กึวา่ “ไมค่อ่ยตาํหนิ-ไมต่าํหนเิลย” 

18. อยา่งไรกต็าม  ในความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรีส่ว่นใหญ่รอ้ยละ 54.0 มี

ความรูส้กึ “ไมค่อ่ยกงัวล-ไมก่งัวลเลย ” ต่อมมุมองของสงัคมทีม่ต่ีอผูห้ญงิทีส่บูบหุรี ่ในขณะทีร่อ้ยละ 16.2 

รูส้กึ “คอ่นขา้งกงัวล-กงัวลอยา่งยิง่” และรอ้ยละ 29.8 ไมแ่น่ใจ     

19. เมือ่ถามผูห้ญงิทีส่บูบุหรีว่่ามคีวามคดิทีอ่ยากจะเลกิบุหรีห่รอืไม ่ผลปรากฏว่ารอ้ยละ 45.7 มี

ความคดิทีจ่ะเลกิบุหรีเ่พราะเหน็ว่าการสบูบุหรีเ่ป็นอนัตรายต่อรา่งกาย/เสยีสขุภาพ และสิน้เปลอืงเงนิ 

ในขณะทีร่อ้ยละ 54.7 ยงัไมค่ดิทีจ่ะเลกิสบู เหตุผลเพราะคดิว่าตอ้งการคลายเครยีด/เพือ่ความสบายใจ และ

เหน็ว่ารา่งกายยงัแขง็แรงดอียู ่
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20. จากการสาํรวจวยัรุน่หญงิสว่นใหญ่รอ้ยละ 79.8 เหน็ดว้ยต่อการรณรงคใ์หผู้ห้ญงิลด/เลกิการ

สบูบุหรี ่ เนื่องจากเชือ่ว่าจะชว่ยลดปญัหาสงัคม ทาํใหส้งัคมไทยดขีึน้ และเป็นการลดอตัราการเจบ็ปว่ย 

ในขณะทีร่อ้ยละ 1.3 ไมเ่หน็ดว้ยเพราะ เหน็ว่าควรจะรณรงคท์ัง้ในผูช้ายและผูห้ญงิ  (ไมจ่าํกดัว่าจะตอ้ง

รณรงคใ์นกลุ่มผูห้ญงิเทา่นัน้) และเป็นเรือ่งสทิธสิว่นบคุคล ในขณะทีร่อ้ยละ 18.9 ไมม่คีวามคดิเหน็ 

21. ในประเดน็เรือ่ง “การรณรงคใ์หผู้ห้ญงิลด/เลกิการสบูบหุรี่ ” ดงักล่าว มมีมุมองทีแ่ตกต่าง

ออกไปในกลุ่มวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรี ่โดยการสาํรวจพบว่า ตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรีเ่พยีงรอ้ยละ 21.5 ที่

เหน็ดว้ยกบัการรณรงคใ์หผู้ห้ญงิลด/เลกิการสบูบุหรี ่เพราะ จะทาํใหเ้กดิความเขา้ใจในโทษและพษิภยัของ

บุหรี ่และจะชว่ยสรา้งแบบอยา่งทีด่แีกค่นอืน่/เยาวชน ในขณะทีร่อ้ยละ 7.5 ไมเ่หน็ดว้ยเพราะ  เหน็วา่ผูห้ญงิ

และผูช้ายควรมคีวามเทา่เทยีมกนั ทีเ่หลอืคอืสว่นใหญ่รอ้ยละ 71.0 ระบุว่าไมม่คีวามเหน็   

22. สาํหรบัประเดน็เรือ่งการ “หา้มสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ ” ผลการสาํรวจกลุ่มวยัรุน่หญงิทัว่ไป

พบว่ารอ้ยละ 57.2 เหน็ดว้ยทีจ่ะหา้ม เพราะ จะทาํใหไ้มเ่กดิมลภาวะเป็นพษิภยักบัคนทีไ่มส่บู จะทาํให้

บรรยากาศในสถานบนัเทงิดขี ึน้  และไมก่อ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นราํคาญต่อผูอ้ืน่ รอ้ยละ  8.5 ไมเ่หน็ดว้ย

เพราะ เป็นสถานทีท่ีใ่หค้วามบนัเทงิ และเป็นสทิธสิว่นบุคคล และรอ้ยละ 34.3 ไมม่คีวามเหน็ สว่นกลุ่ม

ตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรีม่เีพยีงรอ้ยละ 14.0 ทีเ่หน็ดว้ยเพราะ เป็นทีส่าธารณะทีม่คีนอยูจ่าํนวนมาก  

และมมีลพษิอากาศไมถ่่ายเท รอ้ยละ 19.5 ไมเ่หน็ดว้ย เพราะเป็นสถานทีท่ีเ่น้นความบนัเทงิ และผอ่นคลาย

ความเครยีด ในขณะทีส่ว่นใหญ่รอ้ยละ 66.5 ไมม่คีวามเหน็ 

23. สว่นขอ้เสนอแนะในการรณรงคเ์รือ่งการสบูบุหรีข่องผูห้ญงิ กลุ่มวยัรุน่หญงิทัว่ไปมคีวามเหน็

ว่า ควรมกีารนําเสนอโทษและพษิภยัของบุหรีใ่หช้ดัเจนขึน้  ควรรว่มมอืกนัทกุฝา่ยรณรงคใ์หเ้ขม้ขน้จรงิจงั

มากขึน้ ควรเน้นการรณรงคแ์กป้ญัหาในกลุ่มเดก็วยัรุน่มากขึน้ มกีารใชส้ือ่โฆษณา/ประชาสมัพนัธ ์และใช้

มาตรการทางกฎหมายอยา่งจรงิจงั  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คาํนํา 
 

โครงการสาํรวจวจิยัเรือ่ง “พฤตกิรรมและความคดิเหน็ต่อการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิไทย :กรณีศกึษา

วยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปี ในเขตกรงุเทพมหานคร ” มวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่ทีจ่ะสาํรวจพฤตกิรรมการสบู

บุหรี ่และปจัจยัทีม่ผีลต่อการสบูบุหรี ่รวมถงึทศันคตต่ิอการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิไทยในเขตกรงุเทพมหานคร  

โดยกลุ่มประชากรเป้าหมายในการศกึษาครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปีทัว่ไปที่

พกัอาศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร  และกลุ่มวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปีทีส่บูบหุรี ่ และพกัอาศยัอยูใ่นเขต

กรงุเทพมหานคร   
 

รายงานฉบบันี้นําเสนอเกีย่วกบัการรบัรู ้พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ปจัจยัทีม่ผีลต่อการสบูบุหรี ่ความ

คดิเหน็ต่อการสบูบุหรี ่และทศันคตทิีม่ต่ีอการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิไทยรวมถงึความคดิเหน็ต่อการรณรงคล์ด

เลกิสบูบหุรี ่  
 

คณะผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่ารายงานฉบบันี้จะสะทอ้นสถานการณ์ทีแ่ทจ้รงิ และเป็นขอ้มลูทีม่ ี

ประโยชน์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 

อนึ่ง โครงการสาํรวจวจิยัครัง้นี้สาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีโดยความรว่มมอืจากคณะทาํงานในการรว่ม

กาํหนดกรอบแนวทางการดาํเนินงานวจิยั รวมทัง้กลุ่มตวัอยา่งทกุทา่นทีไ่ดเ้สยีสละเวลาแสดงความคดิเหน็ใน

แบบสอบถาม  ซึง่ศนูยว์จิยัความสขุชมุชน ขอขอบพระคณุทกุฝา่ย มา ณ โอกาสนี้ 

 

 

                 คณะผูว้จิยั  

                             ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน  

              มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -จ-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

สารบญั  
 หน้า 

บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร ก 

คาํนํา ง 

สารบญั จ 

สารบญัตาราง ฉ 

บทท่ี 1 บทนํา 1 

 ทีม่าของโครงการ 1 

 วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 2 

 ขอบเขตของการวจิยั 2 

บทท่ี 2 ระเบียบวิธีวิจยั 4 

 ระเบยีบวธิกีารวจิยั (Research Methodology) 4 

 กลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target Population)   4 

 ขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) และการสุม่ตวัอยา่ง (Sampling Method) 4 

 การควบคมุคณุภาพของงานวจิยั 5 

บทท่ี 3 ผลการสาํรวจ 6 

 สว่นที ่1 ผลการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทัว่ไปอาย ุ15 – 25 ปี 6 

 • ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทัว่ไปอาย ุ15 – 25 ปี 6 

 • ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทัว่ไป 
     1อาย ุ15-25 ปี 

9 

 • ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิ 
ทัว่ไป อาย ุ15-25 ปี 

13 

 สว่นที ่2 ผลการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิอาย ุ15 – 25 ปีทีส่บูบหุรี ่ 27 

 • ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งวยัรุ่นหญงิอาย ุ15-25 ปีทีส่บูบหุรี ่ 27 

 • ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการสบูบุหรีข่องกลุม่ตวัอยา่งวยัรุน่หญงิอาย ุ       
15-25 ปีทีส่บูบหุรี ่

30 

 • ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิ 
      อาย ุ15-25 ปีทีส่บูบหุรี ่

38 

บทท่ี 4 บทสรปุผลการสาํรวจ 51 

ภาคผนวก ก   55 

 ตารางวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเพิม่เตมิ 56 

ภาคผนวก ข   72 

  แบบสอบถามผูห้ญงิทัว่ไป อาย ุ15 – 25 ปี 73 

  แบบสอบถามผูห้ญงิอาย ุ15 – 25 ปีทีส่บูบหุรี ่ 75 

  รายชือ่คณะผูด้าํเนินโครงการ  79 

   



 

 -ฉ-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

สารบญัตาราง 
ตาราง  หน้า 

  ส่วนท่ี 1  ผลการสาํรวจกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงไทยทัว่ไป อาย ุ15-25 ปี   

1 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนขอ้มลูทัว่ไปของตวัอยา่ง จาํแนกตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย 7 
2 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ 9 
3 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามยีห่อ้บุหรีท่ีส่บู   10 
4 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีป่จัจุบนัสบูบุหรี/่ยาสบูจาํแนกตามจาํนวนบุหรีท่ีส่บู

โดยเฉลีย่ต่อวนั  
10 

5 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบบุคุคลภายในครอบครวัทีส่บูบหุรี ่  11 
6 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุการมเีพือ่นสนิท 11 
7 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุการมเีพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่ 

(เฉพาะคนทีม่เีพือ่นสนิท) 
12 

8 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนเพือ่นสนิททีส่บูบุหรีจ่าํแนกตามเพศ 12 
9 แสดงจาํนวนและคา่รอ้ยละของตวัอยา่งทีเ่คยพบเหน็ “ผูห้ญงิสบูบหุรี”่  

จาํแนกตาม     จาํนวนวนั/สปัดาหท์ีพ่บเหน็ 
15 

10 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบที ่     
“ผูส้บูบุหรี”่ จะไดร้บัจากการสบูบุหรี ่ 

16 

11 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบที ่“ผูอ้ืน่” 
ไดร้บัจากการสบูบุหรี ่ 

17 

12 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุความรูส้กึตาํหนิตเิตยีน “ผูห้ญงิอาย ุ20 ปี 
ขึน้ไป” ทีส่บูบหุรี ่ 

18 

13 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุความรูส้กึตาํหนิตเิตยีน “วยัรุน่หญงิอายตุํ่ากว่า 
20 ปี” ทีส่บูบหุรี ่ 

19 

14 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามการมพีีน้่องทีเ่ป็นผูห้ญงิ 20 
15 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามความตอ้งการว่ากล่าวตกัเตอืน 

หากพบเหน็พีส่าวหรอืน้องสาวสบูบุหรี ่(เฉพาะผูท้ีม่พี ีน้่องเป็นผูห้ญงิ) 
21 

16 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง ทีร่ะบุความรูส้กึทีม่ต่ีอ “กระแสต่อตา้นการสบูบุหรี่
ของผูห้ญงิ” ในสงัคมไทยปจัจบุนั  

22 

17 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุความคดิเหน็ต่อการรณรงคใ์ห ้“ผูห้ญงิ”  
ลด / เลกิการสบูบหุรี ่  

23 

18 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุความคดิเหน็เกีย่วกบัการ “หา้มสบูบุหรี ่
ในสถานบนัเทงิ”  

24 

19 แสดงจาํนวนและคา่รอ้ยละของตวัอยา่งทีร่ะบุ ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการรณรงคเ์รือ่งการ 
สบูบหุรีข่องผูห้ญงิ 

25 

20 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 25 
21 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามพฤตกิรรมการเทีย่วสถานบนัเทงิ       

(เชน่ ผบั/บาร ์/ คาราโอเกะ) ในรอบ 3 เดอืนทีผ่า่นมา 
26 



   

 -ซ-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

สารบญัตาราง (ต่อ)  
ตาราง  หน้า 

 ส่วนท่ี 2  ผลการสาํรวจกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงไทยอาย ุ15-25 ปี ท่ีสบูบหุร่ี    

22 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนขอ้มลูทัว่ไปของตวัอยา่ง จาํแนกตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย 28 
23 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีป่จัจุบนัสบูบุหรี/่ยาสบูจาํแนกตามจาํนวนวนัทีส่บูบุหรี ่

โดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์
31 

24 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีป่จัจุบนัสบูบุหรี/่ยาสบูจาํแนกตามจาํนวนทีส่บูโดยเฉลีย่ 
ต่อวนั  

31 

25 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามยีห่อ้บุหรีท่ีส่บู   32 
26 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุราคาบุหรี/่ยาสบูทีซ่ือ้สบู 32 
27 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามประเภทรสบุหรีท่ีน่ิยมสบู   33 
28 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานทีท่ีน่ิยมซือ้บุหรี ่  33 
29 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานทีท่ีส่บูบุหรี ่ 34 
30 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามชว่งอายขุองการเริม่สบูบุหรีค่ร ัง้แรก 34 
31 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานทีท่ีส่บูบุหรีค่ร ัง้แรก 35 
32 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบบุคุคลภายในครอบครวัทีส่บูบหุรี ่ 35 
33 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามจาํนวนสมาชกิในครอบครวัทีส่บูบุหรี ่ 36 
34 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุสาเหตุทีท่าํใหต้อ้งสบูบุหรีใ่นปจัจุบนั        36 
35 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลกิสบูบุหรี ่ 37 
36 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามการใหค้วามสนใจของคนทัว่ไปในสงัคมทีพ่บ

เจอ “การสบูบุหรีข่องทา่น” 
40 

37 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบที ่“ตนเอง” 
จะไดร้บัจากการสบูบุหรี ่ 

40 

38 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบที ่“ผูอ้ืน่”  
ไดร้บัจากการสบูบหุรีข่องตนเอง  

41 

39 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่งทีร่ะบุการเคยถกูคนรอบขา้งปฏบิตั ิ“อยา่งไมเ่หมาะสม”  
อนัเนื่องมาจากการสบูบุหรี ่  

41 

40 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามกลุ่มคนสว่นใหญ่ที ่“ตาํหน”ิ เมือ่พบเหน็ทา่นสบู
บหุรี ่

42 

41 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามความรูส้กึของสงัคมไทยโดยสว่นรวมทีม่ต่ีอ 
การตาํหนิตเิตยีนต่อ “ผูห้ญงิทีส่บูบหุรี”่   

43 

42 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามความรูส้กึตาํหนิตเิตยีน “ผูห้ญงิอาย ุ20 ปี 
ขึน้ไป” ทีส่บูบหุรี ่

45 
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สารบญัตาราง (ต่อ)  
 

ตาราง  หน้า 

  ส่วนท่ี 2  ผลการสาํรวจกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงไทยอาย ุ15-25 ปี ท่ีสบูบหุร่ี    

43 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามความรูส้กึตาํหนิตเิตยีน  

“วยัรุน่หญงิอาย ุตํ่ากว่า 20 ปี” ทีส่บูบหุรี ่ 

46  

44 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามความรูส้กึกงัวลใจต่อมมุมองของสงัคม 

ทีม่ต่ีอผูห้ญงิสบูบหุรี ่   

46 

45 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามความคดิเหน็ต่อการรณรงคใ์ห ้“ผูห้ญงิ”  

ลด / เลกิการสบูบหุรี ่  

47 

46 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามความคดิเหน็เกีย่วกบัการ “หา้มสบูบุหรี ่

ในสถานบนัเทงิ” 

48 

47 แสดงจาํนวนและคา่รอ้ยละของตวัอยา่งทีร่ะบุ ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการรณรงคเ์รือ่งการสบูบุหรี ่

ของผูห้ญงิ 

49 

48 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามพฤตกิรรมการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ 50 

49 แสดงคา่รอ้ยละและจาํนวนของตวัอยา่ง จาํแนกตามพฤตกิรรมการเทีย่วสถานบนัเทงิ  

(เชน่ ผบั/บาร ์/ คาราโอเกะ) ในรอบ 3 เดอืนทีผ่า่นมา  

50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

 

ท่ีมาของโครงการ 
 

 

 สบืเนื่องจากองคก์ารอนามยัโลกไดก้าํหนดใหว้นัที ่31 พฤษภาคมของทกุปีเป็นวนังดสบูบหุรีโ่ ลก

โดยในปี พ.ศ.2553 นี้ไดก้าํหนดประเดน็การรณรงคว์่า  Gender and tobacco with an emphasis on 

marketing to women ซ่ึงกระทรวงสาธารณสขุได้กาํหนดคาํขวญัเป็นภาษาไทยว่า “หญิงไทยฉลาด 

ไม่เป็นทาสตลาดบหุร่ี ” โดยในสว่นของมลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบุหรีไ่ดก้าํหนดประเดน็เพือ่การ

รณรงคว์่า Women: Tobacco Industry’s Victims (หญิงไทยกาํลงัตกเป็นเหย่ือ) ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ

ความตระหนกัขององคก์ารระดบัโลกต่อแนวโน้มของสถานการณ์และปญัหาของการสบูบุหรีท่ีเ่กีย่วเนื่อง

กบัเพศสภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสบูบุหรีข่องผูห้ญงิ 

สาํหรบัประเทศไทย  ถงึแมว้่าจากการสาํรวจของสาํนกังานสถติแิหง่ชาตซิึง่ทาํการศกึษาในภาพ

กวา้งในปี พ.ศ.2550 และ 2552 พบว่า อตัราการสบูบุหรีข่องผูห้ญงิในปจัจุบนัมอีตัราการสบูไมถ่งึรอ้ยละ 2 

และจาํนวนไมส่งูมากนกั หากแต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราการเปลีย่นแปลงในการสบูบุหรีก่บัผูช้ายพบว่า

ผูช้ายมแีนวโน้มการสบูบุหรีล่ดลงอยา่งชดัเจน แต่ทว่าในทางตรงกนัขา้มผูห้ญงิมแีนวโน้มทีจ่ะสบูบุหรีม่าก

ขึน้ และขอ้คน้พบจากการวจิยัในวยัรุน่หญงิหลายชิน้ทีท่าํในวยัต่าง ๆ ทัง้วยัรุน่หญงิตอนตน้ ตอนปลาย 

หรอืตามระดบัการศกึษา ไดแ้ก ่มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย อาชวีศกึษา และอดุมศกึษา 

ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็อตัราการสบูบุหรีข่องผูห้ญงิทีส่งูกว่าการสาํรวจในภาพกวา้งของประเทศเป็น

หลายเทา่  

บรษิทับุหรีพ่ยายามใชก้ลยทุธต่์างๆ เพือ่ขยายตลาดโดยเจาะตรงทีก่ลุ่มผูห้ญงิ  ทัง้นี้เนื่องจากเป็น

ตลาดทีย่งัขยายไดอ้กีมาก  ซึง่ขณะนี้วยัรุน่หญงิในยโุรปและอเมรกิามอีตัราการสบูบุหรีส่งูกว่าวยัรุน่ชาย   

เชน่เดยีวกบัวยัรุน่หญงิไทยทีม่แีนวโน้มอตัราการสบูบุหรีเ่พิม่ขึน้   ผูห้ญงิเป็นเป้าหมายทางการตลาดของ

บรษิทับุหรีท่ีส่าํคญัโดยเฉพาะวยัรุน่หญงิ   โดยกลยทุธท์างการตลาดทีบ่รษิทับหุรีใ่ชก้ค็อื  การผลติบุหรี่

สาํหรบัผูห้ญงิเป็นการเฉพาะซึง่เน้นการเตมิแต่งปรงุรส กลิน่ และรปูลกัษณ์ สสีนัการใชค้าํทีท่าํใหเ้ขา้ใจผดิ

ว่า บุหรีร่สออ่นและมพีษิภยัน้อยเหมาะกบัผูห้ญงิ รวมถงึการสรา้งภาพลกัษณ์ดว้ยการโฆษณาเพือ่สือ่สาร

ว่าการสบูบุหรีข่องผูห้ญงิเป็นการแสดงออกถงึความเชือ่มัน่ในตวัเอง การมบีุคลกิทีด่ี รปูรา่งทีผ่อมเพรยีว   

ทีส่าํคญัคอื  ทาํใหผู้ห้ญงิเขา้ใจวา่การสบูบหุรีข่องตวัเองเป็นทีย่อมรบัของสงัคม   ซึง่แทจ้รงิแลว้เป็นความ

เชือ่ทีผ่ดิโดยสิน้เชงิ 
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ดงันัน้  เพือ่ตอบสนองต่อแนวนโยบายขององคก์ารอนามยัโลกและสถานการณ์การสบูบุหรีข่อง         

ผูห้ญงิไทย มลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบุหรี ่ตอ้งการสาํรวจความคดิเหน็เกีย่วกบัการสบูบุหรีข่องวยัรุน่

หญงิไทยรุ่นใหม ่เพือ่สนบัสนุนการรณรงคด์งักลา่ว 

จงึไดม้อบหมายใหศ้นูยเ์ครอืขา่ยวชิาการเพือ่สงัเกตการณ์และวจิยัความสขุชมุชน  

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ดาํเนินโครงการสาํรวจวจิยัเรือ่ง “พฤตกิรรมและความคดิเหน็ต่อการสบูบุหรีข่อง

วยัรุน่หญงิไทย:กรณีศกึษาวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปี ในเขตกรงุเทพมหานคร ” ในครัง้นี้ข ึน้ตามระเบยีบ

วธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร ์
 

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
 

1. เพือ่สาํรวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 

2. เพือ่สาํรวจปจัจยัทีม่ผีลต่อการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 

3. เพือ่สาํรวจทศันคตต่ิอการสบูบหุรีข่องวยัรุน่หญงิไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเดน็การสาํรวจ 
 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา มปีระเดน็สาํคญั ดงันี้ 

1.1. พฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิไทย  ไดแ้ก ่ จุดเริม่ตน้ของการสบูบุหรีค่ร ัง้แรก  

ปรมิาณการสบู สถานทีส่บู การสบูบุหรีข่องคนในครอบครวั การสบูบุหรีข่องกลุ่มเพือ่น  

ยีห่อ้ / รส ทีส่บู 

1.2 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการสบูบหุรีข่องวยัรุน่หญงิไทย  ไดแ้ก ่ ปจัจยัทีม่ผีลต่อความตอ้งการสบู   

1.3 ความคดิเหน็ต่อการสบูบุหรี ่ไดแ้ก ่สถานทีท่ีช่อบสบู ความตอ้งการอยากเลกิสบูบุหรี ่  

1.4 ทศันคตต่ิอวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรี ่ไดแ้ก ่ การรบัรู/้ ความเขา้ใจความรูส้กึและวธิปีฏบิตัต่ิอ

วยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรีผ่ลกระทบจากการสบูบุหรี ่การถกูตาํหนิจากคนรอบขา้ง           

ความคดิเหน็ต่อการหา้มสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ 

1.5 ความคดิเหน็ต่อการรณรงคล์ดเลกิสบูบุหรี ่ ไดแ้ก ่การประเมนิความเหมาะสมของการ

รณรงค ์ ขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการรณรงคล์ดเลกิบุหรีใ่นกลุ่มผูห้ญงิ 

2.  ขอบเขตด้านประชากร คอื กลุ่มวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปี ในเขตกรงุเทพมหานคร     

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคอื 

2.1   กลุ่มวยัรุน่หญงิไทยทัว่ไปอาย ุ15-25 ปี 

2.2   กลุ่มวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปีทีส่บูบหุรี ่

3.  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี คอื กรงุเทพมหานคร  
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4.  ขอบเขตด้านการปฏิบติังาน  โครงการนี้คณะผูว้จิยัของศนูยว์จิยัความสขุชมุชนรบัผดิชอบใน

ขัน้ตอนต่างๆ ของการดาํเนินโครงการ ดงัต่อไปนี้ 

4.1  การออกแบบเครือ่งมอืวดัเพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4.2  การกาํหนดระเบยีบวธิใีนการวจิยั ซึง่ประกอบดว้ย การสุม่ตวัอยา่ง การกาํหนดขนาด

ตวัอยา่ง ตลอดจนแนวทางในการวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู 

4.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรเป้าหมาย  

4.4  การวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู  

4.5  จดัทาํรายงานผลสาํรวจ 

5.  ขอบเขตระยะเวลา  ระยะเวลาในการดาํเนินงานโครงการสาํรวจระหว่างวนัที ่ 23 เมษายน 

2553 ถงึวนัที ่4 พฤษภาคม 2553 



 

 

บทท่ี 2 

ระเบยีบวิธีวิจยั 
 

 

ระเบียบวิธีการวิจยั (Research Methodology)  
 

 ในการวจิยัครัง้นี้คณะผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบสาํรวจภาคสนามโดยการวจิยัเชงิ

สาํรวจ (Survey Research) ซึง่มรีะเบยีบวธิเีชงิปรมิาณ  (Quantitative Methodology) ในการวดัและ

ประเมนิผล กาํหนดขนาดตวัอยา่ง การคดัเลอืกตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละการ

ประมวลผล เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target Population) 
 

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศกึษาครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคอื  

1. กลุ่มวยัรุน่หญงิไทยทัว่ไปอาย ุ15-25 ปี  ทีพ่กัอาศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร   

2. กลุ่มวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปีทีส่บูบุหรี ่ทีพ่กัอาศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร   
 

ขนาดตวัอย่าง (Sample Size) และการสุ่มตวัอย่าง (Sampling Method) 
 

 การวจิยัในโครงการนี้ กาํหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายไว ้2 กลุ่ม ดงันี้   

1. กลุ่มวยัรุน่หญงิไทยทัว่ไป อาย ุ15-25 ปี  ทีพ่กัอาศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร   ใชว้ธิกีารสุ่ม

แบบชัน้ภมูหิลายขัน้  (Stratified  Multi-Stage Sampling) โดยจะทาํการแบ่งพืน้ที่

กรงุเทพมหานครออกเป็น ชัน้ใน ชัน้กลาง และชัน้นอก จากนัน้ทาํการสุม่ตวัอยา่งพืน้ทีใ่นแต่

ละขัน้ตามลกัษณะการปกครอง โดยในการคดัเลอืกตวัอยา่งจะมกีารกาํหนดคณุลกัษณะของ

ตวัอยา่งใหส้อดคลอ้งกบัคณุลกัษณะทางประชากรทีไ่ดจ้ากการทาํสาํมะโน ซึง่มขีนาดตวัอยา่ง

จาํนวน 1,047 ตวัอยา่ง 

2. กลุ่มวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปีทีส่บูบุหรี ่ใชว้ธิกีารสุม่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling)  ซึง่มขีนาดตวัอยา่งจาํนวน 200 ตวัอยา่ง  
 

รปูแบบการจดัการในการดาํเนินการวิจยั 
 

           การวจิยัในโครงการนี้ศนูยเ์ครอืขา่ยวชิาการเพือ่สงัเกตการณ์และวจิยัความสขุชมุชน  

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั และบุคลากรของศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคมุยาสบู (ศจย.)  รว่มกนั

กาํหนดกระบวนการต่างๆ ของโครงการวจิยัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคส์งูสดุ 
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การควบคมุคณุภาพของงานวิจยั 
 

ศนูยว์จิยัความสขุชมุชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่กบัการดาํเนินการวจิยัทกุ

ขัน้ตอนดงันี้ 

     ขัน้ตอนท่ี 1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1.1 พนกังานเกบ็ขอ้มลูเป็นเจา้หน้าทีป่ระจาํศนูยว์จิยัความสขุชมุชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

และนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั หรอืมหาวทิยาลยัต่างๆ ซึง่ตอ้งเขา้ฟงัคาํอธบิาย

และฝึกซอ้มการสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถามกอ่นปฏบิตังิาน 

1.2 เจา้หน้าทีค่วบคมุการปฏบิตังิานเป็นอาจารยป์ระจาํศนูยว์จิยัความสขุชมุชน 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการโครงการวจิยั โดยทาํการแนะนําและ

ควบคมุการปฏบิตังิานของพนกังานเกบ็รวบรวมขอ้มลูและพนกังานตรวจสอบขอ้มลูอกีชัน้หนึ่ง ทัง้นี้ให้

เป็นไปตามกรอบและขัน้ตอนของโครงการวจิยัอยา่งแทจ้รงิ 

1.3 พนกังานตรวจสอบความถกูตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํศนูยว์จิยัความสขุชมุชน 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  ซึง่ทาํการตรวจสอบ ความถกูตอ้งสมบรูณ์ ในการปฏบิตังิานของพนกังานเกบ็

ขอ้มลู ถา้หากตรวจพบว่าพนกังานเกบ็ขอ้มลูผูใ้ดสรา้งขอ้มลูขึน้มาเอง งานของพนกังานผูน้ัน้จะตกเป็น

โมฆะทัง้หมดและจะดาํเนินการขัน้เดด็ขาดตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัต่อไป 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 การประมวลผลข้อมลู 

2.1 มกีารตรวจสอบความสมบรูณ์และความสอดคลอ้งของคาํตอบในแบบสอบถามทกุฉบบั 

2.2 มกีารตรวจสอบการลงรหสัและการป้อนขอ้มลูของคาํตอบในแบบสอบถาม โดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติใินการประมวลผล 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข้์อมลูและการเขียนรายงาน 

  3.1 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการวจิยั และความเหมาะสมของ

ขอ้มลู ไดแ้ก ่คา่ความถีร่อ้ยละ และคา่เฉลีย่ 

    3.2 การวเิคราะหแ์ละการเขยีนรายงานการวจิยัดาํเนินการโดยอาจารย ์ระดบัปรญิญาโท หรอื

ปรญิญาเอกประจาํศนูยว์จิยัความสขุชมุชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั รา่งรายงานวจิยัฉบบันี้มคีณะกรรมการ

โครงการวจิยั (Board of Project Directors) ทาํการตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณ์ของการวเิคราะห์    

กอ่นไดร้บัการอนุมตัจิากผูอ้าํนวยการ 
 

การปกปิดข้อมลู 

ศนูยว์จิยัความสขุชมุชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ถอืเป็นความรบัผดิชอบสงูสดุในการปกปิดขอ้มลู

ขององคก์รหรอืหน่วยงานต่างๆ โดยถอืว่าเป็นจรรยาบรรณวชิาชพีทีค่ณะผูว้จิยัตอ้งปฏบิตัโิดยเครง่ครดั 



 

 

บทท่ี 3 

ผลการสาํรวจ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ผลการสาํรวจเรือ่ง “พฤตกิรรมและทศันคตต่ิอการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิไทย : กรณีศกึษาวยัรุน่

หญงิไทยอาย ุ15-25 ปี ในเขตกรงุเทพมหานคร ” โดยประยกุตใ์ช้ ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิสาํรวจ (Survey 

Research) ซึง่เป็นระเบยีบวธิเีชงิปรมิาณ  (Quantitative Methodology) ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้

ภมูหิลายขัน้ ( Stratified Multi-Stage Sampling) และใชว้ธิกีารสุม่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวยัรุน่หญงิไทยทัว่ไปอาย ุ15-25 ปี  จาํนวน 1,047 ตวัอยา่ง และ

กลุ่มวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปีทีส่บูบุหรี ่จาํนวน 200 ตวัอยา่ง  

เนื้อหาทีจ่ะนําเสนอมอียู ่2 สว่น ประกอบดว้ย สว่นที ่1 ผลการสาํรวจกลุ่มวยัรุน่หญงิไทยทัว่ไป 

อาย ุ15-25 ปี สว่นที ่2 ผลการสาํรวจกลุ่มวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ15-25 ปีทีส่บูบหุรี ่ดงันี้ 
  

• ส่วนท่ี 1  ผลการสาํรวจกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงทัว่ไป อาย ุ15 – 25 ปี 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงทัว่ไป อาย ุ15-25 ปี 
 

จากการพจิารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่งพบว่า ตวัอยา่งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ  90.0  ระบุ สถานภาพ

เป็นโสด    รอ้ยละ 9.7  ระบุ สมรส และรอ้ยละ  0.3 ระบุ เป็นหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู่  ตวัอยา่งรอ้ยละ 33.9 อายุ

ระหว่าง 18-20 ปี รอ้ยละ  25.7 อายรุะหว่าง  21–23  ปี รอ้ยละ  23.4 อายรุะหว่าง 15-17 ปี และ รอ้ยละ  17.0 อายุ

ระหว่าง  24-25 ปี  

ดา้นระดบัการศกึษาทีส่าํเรจ็มาชัน้สงูสดุ พบว่า ตวัอยา่งรอ้ยละ 47.8 จบการศกึษาระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่/ปวช. รอ้ยละ 24.5 จบการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่า

กว่า รอ้ยละ 15.5 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 11.6 จบการศกึษาระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่

หรอื ปวส. รอ้ยละ 0.5 ระบุ จบการศกึษาสงูกวา่ระดบัปรญิญาตร ีและมตีวัอยา่งรอ้ยละ 0.1 ทีไ่มร่ะบุระดบั

การศกึษาทีจ่บ 

เมือ่พจิารณาอาชพีของตวัอยา่ง พบว่า ตวัอยา่งรอ้ยละ  60.0 ระบุเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา รอ้ยละ  

19.6 ระบุอาชพีลกูจา้ง/พนกังานบรษิทั รอ้ยละ 5.4 ประกอบอาชพีคา้ขายรายยอ่ย รอ้ยละ 4.9 ระบุว่างงาน 

รอ้ยละ 3.5 ระบุ รบัจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป รอ้ยละ 2.3 ระบุ ผูป้ระกอบการ/เจา้ของกจิการ  รอ้ยละ 1.8 ระบุ

เป็นแมบ่า้น รอ้ยละ 1.6 ระบุ อาชพี ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ  ตวัอยา่งรอ้ยละ 0.7 ทีไ่มร่ะบอุาชพี  

และมเีพยีงรอ้ยละ 0.2 ระบุอาชพีเกษตรกร 
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 สาํหรบัรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนของตวัอยา่ง พบวา่ ตวัอยา่งรอ้ยละ 36.8 ระบุมรีายได้

ระหว่าง 5,001-10,000 บาท  รอ้ยละ 29.4 ระบุมรีายไดไ้มเ่กนิ 5,000 บาท  รอ้ยละ 25.1 ไมร่ะบุรายได ้ 

รอ้ยละ 5.9 ระบุมรีายไดร้ะหว่าง 10,001-15,000 บาท  รอ้ยละ 1.9 ระบุมรีายไดร้ะหว่าง 15,001-20,000 

บาท และมตีวัอยา่งรอ้ยละ 0.9 ระบุมรีายไดม้ากกว่า 20,000 บาทขึน้ไป  
 

 

ตารางท่ี  1   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนข้อมลูทัว่ไปของตวัอย่าง  

ข้อมูลทัว่ไป  รอ้ยละ จาํนวน 

สถานภาพสมรส   

 โสด 90.0 942 

 สมรส 9.7 102 

 หมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู ่ 0.3 3 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,047  

อายุ   

อาย ุ15-17 ปี  23.4 245 

อาย ุ18-20 ปี 33.9 355 

อาย ุ21-23 ปี 25.7 269 

      อาย ุ24-25 ปี 17.0 178 

รวมทัง้ส้ิน 100.0  1,047 

จาํนวนบตุร   

      ม ี   โดยมจีาํนวน  8.3 87 
             1 คน รอ้ยละ 72.5 (63)   

             2 คน รอ้ยละ 21.8 (19)   

             3 คน รอ้ยละ 3.4 (3)   

             4 คน รอ้ยละ 2.3 (2)   

      ไม่ม ี 91.6 959 

      ไม่ระบุ 0.1 1 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,047 

จาํนวนสมาชิกในครอบครวัในปัจจบุนั   

     ไม่เกนิ 3 คน 27.3 286 

     4-5 คน 53.2 557 

     6-7 คน 14.2 149 

     มากกว่า 7 คน 4.6 48 

     ไม่ระบ ุ 0.7 7 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,047 
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ตารางท่ี  1   (ต่อ) แสดงค่าร้อยละและจาํนวนข้อมลูทัว่ไปของตวัอย่าง  

ข้อมลูทัว่ไป  ร้อยละ จาํนวน 

การศึกษาท่ีสาํเรจ็มาสงูสดุ   

      มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่ากว่า 24.5 256 

      มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่/ปวช. 47.8 502 

      อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่หรอื ปวส. 11.6 121 

      ปรญิญาตร ี 15.5 162 

      สงูกว่าปรญิญาตร ี 0.5 5 

      ไมร่ะบุ  0.1 1 

รวมทัง้ส้ิน 100.0  1,047 

อาชีพประจาํท่ีมีรายได้หลกั   

นกัเรยีน/นกัศกึษา 60.0 628 

ลกูจา้ง/พนกังานบรษิทั 19.6 205 

คา้ขายรายยอ่ย 5.4 57 

วา่งงาน 4.9 51 

รบัจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป  3.5 37 

ผูป้ระกอบการ/เจา้ของกจิการ      2.3 24 

แมบ่า้น  1.8 19 

ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 1.6 17 

      ไมร่ะบ ุ 0.7 7 

เกษตรกร 0.2 2 

รวมทัง้ส้ิน 100.0  1,047 

รายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน   

ไมเ่กนิ 5,000 บาท 29.4 308 

5,001-10,000 บาท 36.8 385 

10,001-15,000 บาท 5.9 62 

15,001-20,000 บาท 1.9 20 

มากกวา่ 20,000 บาทขึน้ไป 0.9 9 

ไมร่ะบ ุ 25.1 263 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,047 
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ตารางท่ี  1   (ต่อ) แสดงค่าร้อยละและจาํนวนข้อมลูทัว่ไปของตวัอย่าง  

ข้อมลูทัว่ไป  ร้อยละ จาํนวน 

ท่ีพกัอาศยัในปัจจบุนั   

บา้น 61.8 647 

หอพกั/อพารท์เมน้ท/์หอ้งเชา่   35.0 366 

คอนโดมเินียม 2.3 24 

อืน่ๆ ระบุ ตกึแถว  อาคารพาณิชย ์ 0.7 8 

ไมร่ะบ ุ 0.2 2 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,047 

 

ตอนท่ี 2   ข้อมลูเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีของกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงทัว่ไป อาย ุ15-25 ปี 
 

ผลการสาํรวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า 

รอ้ยละ 89.8 ระบุไมส่บูบุหรี ่รอ้ยละ 7.0 สบูบุหรีเ่ป็นบางครัง้ และรอ้ยละ 3.2  สบูบุหรีเ่ป็นประจาํ (ทกุวนั

หรอืเกอืบทกุวนั ) โดยยีห่อ้บหุรีท่ีส่บูไดแ้ก ่ LM กรองทพิย ์ สายฝนและมาโบโร ่เป็นตน้ ทัง้นี้ตวัอยา่งได้

ระบุจาํนวนบุหรีท่ีส่บูวนัละประมาณ 4-5 มวน โดยบคุคลภายในครอบครวัของตวัอยา่งทีส่บูบหุรี ่ไดแ้ก ่พอ่ 

(รอ้ยละ 37.5) รองลงมารอ้ยละ 18.1 ระบุ พี่ /น้องชาย และรอ้ยละ 12.8 ระบุ ลุง/ป้า/น้า/อา เมือ่สอบถาม

การมเีพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่พบว่า ตวัอยา่งเกนิครึง่หรอืรอ้ยละ 57.9 ระบุ ไมม่เีพือ่นสนทิทีส่บูบหุรี่   รอ้ยละ 

41.7 ระบุ มเีพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่โดยเป็นเพือ่นผูช้ายรอ้ยละ 57.6 และเป็นเพือ่นผูห้ญงิรอ้ยละ 37.4  

(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่2-8) 
 

ตารางท่ี  2   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามพฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี  ร้อยละ จาํนวน 

สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั)  3.2 33 

สบูเป็นครัง้คราว  7.0 73 

ไมส่บู 89.8 941 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,047 

* หมายเหตุ ผูท้ีส่บูบหุรี ่(สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั) และผูท้ีส่บูเป็นครัง้คราว) จาํนวน 106 คน 
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ตารางท่ี  3   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามย่ีห้อบหุร่ีท่ีสบู  

      (เฉพาะตวัอย่างทีส่บูบหุรี)่ 

ย่ีห้อบหุร่ีท่ีสบู  ร้อยละ จาํนวน 

LM  43.4 46 

กรองทพิย ์ 13.2 14 

สายฝน 13.2 14 

มาโบโร ่ 9.4 10 

ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ  20.8 22 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 106 
 

 

ตารางท่ี  4   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่างท่ีปัจจบุนัสบูบหุร่ี/ยาสบู 

       จาํแนกตามจาํนวนบหุร่ีท่ีสบูโดยเฉล่ียต่อวนั  (เฉพาะตวัอย่างทีส่บูบหุรี)่ 

จาํนวนบหุร่ี/ยาสบู ท่ีสบูโดยเฉล่ียต่อวนั  ร้อยละ จาํนวน 

1 มวนต่อวนั 17.0 18 

2 มวนต่อวนั 18.9 20 

3 มวนต่อวนั 12.3 13 

4 มวนต่อวนั 9.4 10 

5 มวนต่อวนั 13.2 14 

มากกวา่ 5 มวนต่อวนั 14.2 15 

ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ 15.0 16 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 106 

จาํนวนบุหรี/่ยาสบู ทีส่บูโดยเฉลีย่ต่อวนั (Mean) 4.13 มวน 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.74 มวน 

จาํนวนบุหรี/่ยาสบู ทีส่บูโดยเฉลีย่ต่อวนัตํ่าสดุ (Min)   1 มวน 

จาํนวนบุหรี/่ยาสบู ทีส่บูโดยเฉลีย่ต่อวนัสงูสดุ (Max)   20 มวน 
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ตารางท่ี  5   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่างท่ีระบบุคุคลภายในครอบครวัท่ีสบูบหุร่ี 

       ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

           บคุคลภายในครอบครวัท่ีสบูบหุร่ี ร้อยละ จาํนวน 

พอ่  37.5 393 

พี/่น้องชาย  18.1 189 

ลุง/ป้า/น้า/อา 12.8 134 

ปูห่รอืตา 4.1 43 

แม ่ 2.3 24 

พี/่น้องสาว 2.1 22 

ยา่หรอืยาย 0.7 7 

คนรบัใช/้คนงานในบา้น 0.6 6 

อืน่ๆ (ระบ)ุ สาม ีแฟน และพีเ่ขย 2.9 30 

ไมม่คีนอืน่ทีส่บู 35.3 370 

* หมายเหตุ จากจาํนวนตวัอยา่งทัง้หมด 1,047 ตวัอยา่ง  

 

 

ตารางท่ี  6   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่างท่ีระบกุารมีเพ่ือนสนิท 

      การมีเพ่ือนสนิท     ร้อยละ จาํนวน 

ม ี 88.4 926 

ไมม่ ี 11.6 121 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,047 
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ตารางท่ี  7   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่างท่ีระบกุารมีเพ่ือนสนิทท่ีสบูบหุร่ี  

        (เฉพาะคนทีมี่เพือ่นสนิท) 

      การมีเพ่ือนสนิทท่ีสบูบหุร่ี               ร้อยละ จาํนวน 

มเีพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่ โดยมจีาํนวน 41.7 386 

- จาํนวน  1  คน รอ้ยละ 16.8 (65)   

- จาํนวน  2  คน   รอ้ยละ 24.4 (94)   

- จาํนวน  3  คน   รอ้ยละ 15.0 (58)   

- จาํนวน  4  คน   รอ้ยละ 8.0 (31)   

- จาํนวน  5  คน รอ้ยละ 9.3 (36)   

- มากกวา่ 5  คนขึน้ไป รอ้ยละ 22.3 (86)   

- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 4.2 (16)   

ไมม่เีพือ่นสนทิทีส่บูบหุรี ่ 57.9 536 

ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ 0.4 4 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 926 

*หมายเหตุ  จาํนวนเพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่(เฉพาะคนทีม่เีพือ่นสนทิทีส่บูบหุรี)่ เฉลีย่ 4.58 คน   

                สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 5.18 คน 
     

ตารางท่ี  8  แสดงค่าร้อยละและจาํนวนเพ่ือนสนิทท่ีสบูบหุร่ีจาํแนกตามเพศ  

       ( เฉพาะตวัอย่างทีมี่เพือ่นสนิททีส่บูบหุรี)่ 

เพศ ร้อยละ 
จาํนวนเพ่ือนสนิทท่ีสบู

บหุร่ี 

ชาย 57.6 975 

หญงิ 37.4 634 

ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ 5.0 85 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,694 

*หมายเหตุ  1. คา่รอ้ยละคดิจากสดัสว่นของผลรวมจาํนวนเพือ่นในแต่ละเพศ (ชาย-หญงิ) ทีก่ลุ่มตวัอยา่งระบุ 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเหน็เก่ียวกบัการสบูบหุร่ีของกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงทัว่ไป อาย ุ15-25 ปี 
 

 ผลการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่ง เกีย่วกบัเรือ่ง “การพบเหน็ผูห้ญงิสบูบหุรี่ ” พบว่า ตวัอยา่งรอ้ยละ 

81.9 ไดพ้บเหน็ผูห้ญงิสบูบุหรีใ่นแต่ละสปัดาห ์โดยจะพบเหน็เฉลีย่ 3  วนัต่อสปัดาห ์และเมือ่สอบถาม 

“ผลกระทบ” ทีผู่ส้บูบุหรีจ่ะไดร้บัจากการสบูบุหรีพ่บว่า รอ้ยละ 82.7 ระบวุ่าการสบูบุหรีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบ

ต่อตวัผูส้บูเอง (นอกนัน้คอืผูท้ีร่ะบุว่าไมเ่กดิผลกระทบ และไมแ่น่ใจ) เนื่องจากกอ่ใหเ้กดิโรคเป็น 1อนัตราย

ต่อสขุภาพ 1 เชน่ โรคปอด ตบัแขง็  โรคหอบ / โรคถุงลมโปง่พอง โรคมะเรง็ต่างๆ  / มผีลกระทบต่ออวยัวะ

ต่างๆ ภายในรา่งกาย / ทาํใหเ้กดิโรคแทรกซอ้นต่างๆ หายใจไมส่ะดวก / ทาํใหเ้กดิโรคประจาํตวั เชน่ โรค

ปอด / รา่งกายเกดิโรคต่างๆ ไดง้า่ย /  ทาํใหเ้สยีสขุภาพ เจบ็คอ หายใจไมอ่อก / สขุภาพออ่นแอ / 

สขุภาพจติไมด่ ี(รอ้ยละ 63.0) เป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม ผูห้ญงิทีด่ไีมค่วรกระทาํ / เสยีภาพลกัษณ์ เป็น

ภาพลกัษณ์ทีไ่มด่สีาํหรบัผูห้ญงิ / ผูห้ญงิถกูมองในแงล่บ และบคุลกิไมด่ี  / มกีลิน่ปาก / ปากดาํ / ฟนั

เหลอืง (มสีดัสว่นรอ้ยละ 7.9 เทา่กนั) และทาํใหแ้กเ่รว็  / ผวิไมส่วย / เหนื่อยงา่ย (รอ้ยละ 4.3) เป็นตน้ ซึง่

ตวัอยา่งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 78.0 เหน็ว่าการสบูบุหรีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อผูอ้ืน่ คอื ทาํใหค้นรอบขา้ง

ไดร้บัสารพษิจากบุหรี ่/ เป็นอนัตรายต่อสขุภาพคนอืน่ /  เป็นมลพษิต่อผูอ้ืน่ / คนทีไ่มส่บูบหุรีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากพษิภยัของบหุรีม่ากกวา่คนสบูถงึ 2 เทา่ / เป็นการทาํรา้ยผูอ้ ืน่ทางออ้ม  /ทาํใหบ้คุคลอืน่

เสีย่งเป็นโรคมะเรง็ในปอด และโรคทางเดนิหายใจ ถา้เป็นเดก็ทาํใหเ้ป็นหอบ (รอ้ยละ 50.6) และอาจ

กอ่ใหเ้กดิความราํคาญต่อผูอ้ืน่ / รบกวนคนรอบขา้ง /  รบกวนผูอ้ืน่ (รอ้ยละ 22.7) เป็นตน้ (รายละเอียด

พิจารณาจากตารางที ่9-11)  

เมือ่สอบถามตวัอยา่งเกีย่วกบัความรูส้กึตาํหนิตเิตยีน “ผูห้ญงิอาย ุ 20 ปีขึน้ไป ” ทีส่บูบหุรี ่         

ผลสาํรวจพบว่า รอ้ยละ 43.5 รูส้กึตาํหนติเิตยีน เพราะ เป็นภาพลกัษณ์ทีไ่มด่ ี/ เสยีบุคลกิภาพ /  เสยี

ภาพพจน์ / เป็นผูใ้หญ่ทาํตวัไมน่่านบัถอื  (รอ้ยละ 60.9) เป็นเรือ่งทีน่่าตาํหนิ  เนื่องจากทาํลายสขุภาพ ไม่

ดแูลสขุภาพ / ไมด่ต่ีอสขุภาพ /  เป็นผูห้ญงิไมค่วรสบูเพราะมผีลกระทบหลายดา้น (รอ้ยละ 13.8) โดย

ตวัอยา่งเกนิครึง่หรอืรอ้ยละ 64.7 รูส้กึตาํหนิตเิตยีน “วยัรุน่หญงิอายตุํ่ากว่า 20  ปี” ทีส่บูบุหรี ่ เนื่องจาก ไม่

เหมาะสมกบัวยั / ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ / อายยุงัน้อย / ยงัไมถ่งึวยัอนัควร /  คนทีอ่ายตุํ่ากว่า 20 สบูบุหรีดู่

ไมด่ ี/ ไมค่วรทาํตวัไรค้า่ /  ยงัไรเ้ดยีงสาเกนิไป / คดิว่ายงัเดก็เกนิไป  / ยงัเดก็อยู่ / ยงัเรยีนอยู่ (รอ้ยละ 

59.6) และคนอืน่มองไมด่ ี/ ดเูสือ่มเสยี / ดไูมด่สีาํหรบัผูห้ญงิ  (รอ้ยละ 10.4) เป็นตน้  (รายละเอียด

พิจารณาจากตารางที ่12-13)  
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  สาํหรบัผลสาํรวจเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งทีร่ะบุมพีีห่รอืน้องเป็นผูห้ญงิ เกีย่วกบักรณี พบเหน็พีส่าว

หรอืน้องสาวสบูบหุรี ่จะว่ากล่าวตกัเตอืนหรอืไม ่ผลสาํรวจพบว่าสว่นใหญ่รอ้ยละ 76.1 จะว่ากล่าวตกัเตอืน

หากพบว่าพีส่าว/น้องสาวสบูบุหรี ่เนื่องจากการสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ไมด่ ีไมเ่หมาะสมกบัผูห้ญงิ /  เดก็ไมค่วรสบู

บหุรี ่/ ควรเลกิซะ / มนัไมด่ ีไมไ่ดเ้กดิประโยชน์กบัตวัเอง /  เป็นสิง่ทีไ่มส่มควร (รอ้ยละ 39.5) และทาํลาย

สขุภาพ ทาํใหส้ขุภาพเสือ่มโทรม / เป็นการบัน่ทอนสขุภาพ (รอ้ยละ 34.5) เป็นตน้ มเีพยีงตวัอยา่งรอ้ยละ 

5.8 ที่ระบุว่าจะไมว่่ากล่าวตกัเตอืน และรอ้ยละ 18.1 ไมม่คีวามคดิเหน็/ไมร่ะบุ  (รายละเอียดพิจารณา

จากตารางที ่14-15) 

  สาํหรบัความคดิเหน็ ของกลุม่ตวัอยา่งทีม่ต่ีอ เรือ่งกระแสต่อตา้นการสบูบหุรีข่องผูห้ญงิใน

สงัคมไทยในปจัจุบนัพบว่า ตวัอยา่งสว่นใหญ่หรอื รอ้ยละ 74.2 ระบุ “ยงัมน้ีอยเกนิไป ” ในขณะทีม่ตีวัอยา่ง

เพยีงรอ้ยละ 7.4 ทีเ่หน็ว่ามมีากเกนิไป และรอ้ยละ 18.4 เหน็ว่าพอเหมาะพอด ีโดยตวัอยา่งถงึรอ้ยละ 79.8 

เหน็ดว้ยกบั “การรณรงคใ์หผู้ห้ญงิลด/เลกิการสบูบหุรี่ ” เพราะ เป็นการลดปญัหาสงัคม  / สงัคมไทยจะไดด้ี

ขึน้ / อยากเหน็คนไทยเลกิบุหรี ่(รอ้ยละ 26.5) และเป็นการลดอตัราการเจบ็ปว่ย เชน่  โรคมะเรง็ (รอ้ยละ 

17.0) ในขณะทีร่อ้ยละ 7.5 ไมเ่หน็ดว้ยเพราะเหน็ว่าผูห้ญงิและผูช้ายควรมคีวามเทา่เทยีมกนั ทีเ่หลอืคอื

สว่นใหญ่รอ้ยละ 71.0 ระบุว่าไมม่คีวามเหน็ นอกจากนี้ตวัอยา่งรอ้ยละ 57.2 ยงัเหน็ดว้ยกบัประเดน็เรือ่ง

การ “หา้มสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ” เนื่องจากทาํใหไ้มเ่กดิมลภาวะเป็นพษิกบัคนทีไ่มส่บู (รอ้ยละ 13.3) ทาํ

ใหบ้รรยากาศ  และอากาศในสถานบนัเทงิดขี ึน้ (รอ้ยละ 11.1) และไมก่อ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นราํคาญแก่

ผูอ้ ืน่ (รอ้ยละ 10.4) มตีวัอยา่งเพยีงรอ้ยละ 19.5 ไมเ่หน็ดว้ย เพราะเป็นสถานทีเ่ทีย่ว และเป็นสถานบนัเทงิ

ไมค่วรหา้มการสบูบุหรี ่(รอ้ยละ  21.3) เป็นสทิธสิว่นบคุคล  และเป็นเรือ่งสว่นตวั (รอ้ยละ 13.5) ทาํใหล้ด

ความสนุกสนานในการเทีย่วสถานบนัเทงิ (รอ้ยละ 9.0) (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่16-18) 

  ขอ้เสนอแนะในการรณรงคเ์รือ่งการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่ง ใน 3 อนัดบัแรกดงันี้ 1) ควร

นําเสนอโทษและพษิภยัของการสบูบุหรีใ่หเ้หน็ชดัเจน (รอ้ยละ 33.2) 2) เพิม่ความเขม้ขน้และจรงิจงัในการ

รณรงค์ / ใหค้วามสนใจในเรือ่งนี้เพิม่ขึน้ / รณรงคอ์ยา่งจรงิจงัและทกุฝา่ยตอ้งรว่มมอืกนั (รอ้ยละ 20.7) 

และ 3) ควรทาํการรณรงคใ์หเ้หน็โทษของการสบูบุหรีใ่นกลุ่มเดก็วยัรุน่  (รอ้ยละ 15.7) เป็นตน้  

(รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่19) 
 



 

 -15-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี  9   แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีเคยพบเหน็ “ผูห้ญิงสบูบหุร่ี” จาํแนกตาม 

 จาํนวนวนั/สปัดาหท่ี์พบเหน็ 

การเคยพบเหน็ “ผูห้ญิงสบูบหุร่ี”   ร้อยละ จาํนวน 

 พบเหน็  โดยมจีาํนวนวนัทีพ่บเหน็คอื  81.9 857 

- 1 วนั รอ้ยละ 26.5 (227)   

- 2 วนั รอ้ยละ 25.6 (219)   

- 3 วนั รอ้ยละ 16.7 (143)   

- 4 วนั รอ้ยละ 6.9 (59)   

- 5 วนั รอ้ยละ 7.5 (64)   

- 6 วนั รอ้ยละ 1.5 (13)   

- พบเหน็ทกุวนั รอ้ยละ 12.7 (109)   

- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 2.6 (23)   

 ไมเ่คยพบเหน็ 18.1 189 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,046 

หมายเหตุ  จาํนวนวนัทีพ่บเหน็ผูห้ญงิสบูบุหรี ่(เฉพาะคนทีพ่บเหน็ผูห้ญงิสบูบหุรี)่ เฉลีย่ 2.99 วนั/สปัดาห ์  

               สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.99 วนั/สปัดาห ์

 



 

 -16-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี  10   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามความคิดเหน็เก่ียวกบัผลกระทบ 

         ท่ี “ผูส้บูบหุร่ี”  จะได้รบัจากการสบูบหุร่ี  

ผลกระทบท่ีผูสู้บบุหร่ีจะได้รบัจากการสูบบุหร่ี รอ้ยละ จาํนวน 

เกดิผลกระทบ คอื 82.7 864 

- ก่อใหเ้กดิโรคเป็น1อนัตรายต่อสขุภาพ1

ตบัแขง็ โรคหอบ / โรคถุงลมโปง่พอง โรคมะเรง็ต่างๆ  

/ มผีลกระทบต่ออวยัวะต่างๆ ภายในร่างกาย / 

ทาํใหเ้กดิโรคแทรกซอ้นต่างๆ  หายใจไมส่ะดวก / 

ทาํใหเ้กดิโรคประจาํตวั เช่น โรคปอด / ร่างกายเกดิ 

โรคต่างๆ ไดง้า่ย / ทาํใหเ้สยีสขุภาพ เจบ็คอ หายใจไมอ่อก 

/ สขุภาพอ่อนแอ / สขุภาพจติไม่ด ี

 เช่น โรคปอด  รอ้ยละ 63.0 (544) 

  

- เป็นสิง่ทีไ่ม่เหมาะสม ผูห้ญงิทีด่ไีม่ควรกระทาํ /  

เสยีภาพลกัษณ์ เป็นภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดสีาํหรบัผูห้ญงิ / 

ผูห้ญงิถูกมองในแง่ลบ 

รอ้ยละ 7.9 (68) 

  

- บุคลกิไม่ด ี/ มกีลิน่ปาก / ปากดาํ / ฟนัเหลอืง รอ้ยละ 7.9 (68)   

- ทาํใหแ้ก่เรว็ / ผวิไม่สวย / เหน่ือยงา่ย รอ้ยละ 4.3 (37)   

- เป็นตวัอยา่งทีไ่มด่แีก่ลกู รอ้ยละ 2.2 (19)   

- สงัคมไม่ยอมรบั / ถูกคนในสงัคมมองในแง่ไม่ด ีและ 

ดไูมด่ต่ีอสายตาคนอืน่ / ไมม่ใีครอยากรูจ้กั  / คนสว่นใหญ่ 

ไมอ่ยากเขา้ใกล ้/ คนรอบขา้งไมช่อบ 

รอ้ยละ 1.6 (14) 

  

- สิน้เปลอืงเงนิ รอ้ยละ 1.2 (10)   

- ผูท้ีต่ ัง้ครรภ ์อาจเป็นอนัตรายต่อลกูในครรภไ์ด ้    รอ้ยละ 0.7 (6)   

- ทาํรา้ยคนในครอบครวั / ทาํลายคนรอบขา้งเป็นมลพษิ 

ทีไ่ม่ดกีบับุคคลอื่น / ทาํลายสิง่แวดลอ้ม 

รอ้ยละ 0.3 (3) 
  

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 10.9 (95)   

ไม่เกดิผลกระทบ  2.6 27 

ไม่แน่ใจ 14.7 153 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,044 

 

 

 

 



 

 -17-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี  11   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง  ท่ีระบคุวามคิดเหน็เก่ียวกบัผลกระทบ 

         ท่ี “ผู้อ่ืน” ได้รบัจากการสบูบหุร่ี  

ผลกระทบท่ี “ผูอ่ื้น” ได้รบัจากการสูบบุหร่ี รอ้ยละ จาํนวน 

เกดิผลกระทบต่อผูอ้ืน่ คอื 78.0 816 

- ทาํใหค้นรอบขา้งไดร้บัสารพษิจากบหุรี ่/ เป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพคนอืน่ / เป็นมลพษิต่อผูอ้ืน่ / คนทีไ่มส่บูบหุรีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากพษิภยัของบหุรีม่ากกวา่ คนสบูถงึ 2 เทา่ / 

เป็นการทาํรา้ยผูอ้ืน่ทางออ้ม  / ทาํใหบุ้คคลอื่นเสีย่งเป็น

โรคมะเรง็ในปอด และโรค ทางเดนิหายใจ ถา้เป็นเดก็ทาํ

ใหเ้ป็นหอบ  

รอ้ยละ 50.6 (413) 

  

- อาจก่อใหเ้กดิความราํคาญต่อผูอ้ืน่ / รบกวนคนรอบขา้ง /  

รบกวนผูอ้ืน่  

รอ้ยละ 22.7 (185) 
  

- สง่เสรมิค่านิยมและมารยาททีไ่ม่ด ี/ เป็นตวัอยา่งทีไ่มด่ ี

แก่ผูอ้ื่น /สง่เสรมิใหเ้ยาวชนทาํตาม  

รอ้ยละ 1.5 (12) 
  

- สง่ผลกระทบต่อบุตร รอ้ยละ 1.0 (8)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 24.2 (198)   

ไม่เกดิผลกระทบกบัใคร 3.8 40 

ไม่แน่ใจ 18.2 190 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -18-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี  12   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง  ท่ีระบคุวามรูสึ้กตาํหนิติเตียน “ 

           ผูห้ญิงอาย ุ20 ปีขึน้ไป” ท่ีสบูบหุร่ี  

ความรูสึ้กตาํหนิติเตียน “ผูห้ญิงอายุ 20 ปีขึน้ไป” ท่ีสูบบุหร่ี  รอ้ยละ จาํนวน 

ตาํหนิ เพราะ 43.5 455 

- เป็นภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ด ี/ เสยีบุคลกิภาพ / เสยีภาพพจน์ / 

 เป็นผูใ้หญ่ทาํตวัไม่น่านบัถอื 

รอ้ยละ 60.9 (277) 
  

- เป็นเรือ่งทีน่่าตาํหนิ เน่ืองจากทาํลายสขุภาพ  

ไม่ดแูลสขุภาพ / ไม่ดต่ีอสขุภาพ / เป็นผูห้ญงิไมค่วร 

สบูเพราะมผีลกระทบหลายดา้น  

รอ้ยละ 13.8 (63) 

  

- เป็นเรือ่งน่ารงัเกยีจ / ทาํใหผู้อ้ืน่รงัเกยีจ / ทาํใหด้ไูมด่ ี

ในสายตาคนอืน่ / ดไูมน่่าคบคา้สมาคม / เป็นคา่นิยมที ่

ควรแกไ้ข คนภายนอกมองไมด่ ี/ เป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม  

ไม่สมควรทาํ / ไมเ่หมาะกบัการเป็นผูห้ญงิทีด่ผีูห้ญงิ 

ไม่ควรทาํแบบน้ี   

รอ้ยละ 9.5 (43) 

  

- เป็นแบบอยา่งทีไ่มด่ต่ีอเยาวชน รอ้ยละ 2.9 (13)   

- สง่ผลกระทบต่อคนรอบขา้ง รอ้ยละ 1.8 (8)   

- ไม่ระบุ / ไมต่อบ รอ้ยละ 11.1 (51)   

ไม่ตําหนิ เพราะ 16.0 167 

- เป็นเรือ่งสว่นตวั / เป็นสทิธสิว่นบุคคล   รอ้ยละ 56.9 (95)   

- บรรลุนิตภิาวะแลว้ / โตแลว้ รอ้ยละ 24.0 (40)   

- ถอืเป็นเรือ่งปกตธิรรมดาในสงัคม รอ้ยละ 5.4 (9)   

- อื่นๆ ระบุ ไม่อยากยุ่งเกีย่ว / ไมก่ลา้ทีจ่ะบอก /  

เพราะไม่ค่อยรูจ้กักนั / ถา้อยากเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 

กช็า่งเขา 

รอ้ยละ 2.4 (4) 

  

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 11.3 (19)   

ไมม่คีวามคดิเหน็ 40.5 425 

รวมทัง้ส้ิน 100.0  1,047 

 

 

 

 



 

 -19-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี  13   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง  ท่ีระบคุวามรูสึ้กตาํหนิติเตียน  

           “วยัรุ่นหญิงอายตุํา่กว่า 20 ปี” ท่ีสบูบหุร่ี  

ความรูสึ้กตาํหนิติเตียน “วยัรุน่หญิงอายุตํา่กว่า 20 ปี” ท่ีสูบบุหร่ี  รอ้ยละ จาํนวน 

ตาํหนิ เพราะ 64.7 677 

- ไม่เหมาะสมกบัวยั / ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ / อายุยงัน้อย / 

ยงัไม่ถงึวยัอนัควร / คนทีอ่ายตุํ่ากวา่ 20 สบูบุหรีด่ไูม่ด ี/  

ไม่ควรทาํตวัไรค้่า / ยงัไรเ้ดยีงสาเกนิไป / คดิวา่ยงัเดก็ 

เกนิไป / ยงัเดก็อยู่ /    ยงัเรยีนอยู่ 

รอ้ยละ 59.6 (403) 

  

- คนอืน่มองไมด่ ี/ ดเูสือ่มเสยี / ดไูมด่สีาํหรบัผูห้ญงิ รอ้ยละ 10.4 (70)   

- ทาํลายสขุภาพ / ไม่ดแูลสขุภาพ / เป็นผลเสยีต่อสขุภาพ รอ้ยละ 7.3 (49)   

- เป็นเรือ่งทีน่่ารงัเกยีจ รอ้ยละ 3.2 (22)   

- สว่นใหญ่ยงัไมม่รีายไดเ้ป็นของตนเอง รอ้ยละ 1.9 (13)   

- ไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากสงัคม รอ้ยละ 1.6 (11)   

- เป็นการสง่เสรมิค่านิยม / ความเชื่อทีไ่ม่ด ี รอ้ยละ 1.0 (7)   

- ยงัตอ้งเรยีนหนงัสอื / เสยีการเรยีน รอ้ยละ 1.0 (7)   

- ทาํใหภ้าพพจน์ดไูม่ด ี รอ้ยละ 0.7 (5)   

- เสยีบคุลกิภาพ  รอ้ยละ 0.4 (3)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 12.9 (87)   

ไม่ตําหนิ เพราะ 5.8 61 

- เป็นเรือ่งสว่นตวั / เป็นสทิธสิว่นบคุคล / เป็นเรือ่งของเขา    รอ้ยละ 59.0 (36)   

- เป็นเรือ่งปกตธิรรมดาในสงัคม / บางทสีงัคมไม่ยอมรบัแต่

กไ็ม่แปลกทีจ่ะสบูบุหรี ่

รอ้ยละ 9.8 (6) 
  

- เป็นชว่งวยัทีอ่ยากรูอ้ยากเหน็ / ค่านิยม รอ้ยละ 3.3 (2)   

- ถอืวา่โตพอแลว้ รอ้ยละ 1.6 (1)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 26.3 (16)   

ไมม่คีวามคดิเหน็ 29.5 308 

รวมทัง้ส้ิน 100.0  1,046 

 

 

 

 



 

 -20-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี  14   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามการมีพ่ีน้องท่ีเป็นผูห้ญิง 

การมีพ่ีน้องท่ีเป็นผูห้ญิง ร้อยละ จาํนวน 

 ม ีจาํนวน 57.5 602 
- จาํนวน 1 คน รอ้ยละ 58.0 (349)   
- จาํนวน 2 คน รอ้ยละ 23.4 (141)   
- จาํนวน 3 คน รอ้ยละ 11.0 (66)   
- มากกวา่ 3 คนขึน้ไป รอ้ยละ 7.1 (43)   
- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 0.5 (3)   
ไมม่พีีน้่องทีเ่ป็นผูห้ญงิ 42.5 445 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,047 

 



 

 -21-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี  15   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามความต้องการว่ากล่าวตกัเตือน 

           หากพบเหน็พ่ีสาวหรือน้องสาวสบูบหุร่ี (เฉพาะผู้ท่ีมีพ่ีน้องเป็นผู้หญิง) 

ความตัง้ใจท่ีจะว่ากล่าวตกัเตือนหากพบเหน็พ่ีสาว/น้องสาวสูบบุหร่ี  รอ้ยละ จาํนวน 

จะวา่กล่าวตกัเตอืน เพราะ 76.1 458 

- การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ไม่ด ีไม่เหมาะสมกบัผูห้ญงิ /  เดก็ไม่
ควรสบูบหุรี ่/ ควรเลกิซะ / มนัไม่ด ีไม่ไดเ้กดิประโยชน์กบั
ตวัเอง / เป็นสิง่ทีไ่ม่สมควร 

รอ้ยละ 39.5 (181) 
  

- ทาํลายสขุภาพ ทาํใหส้ขุภาพเสือ่มโทรม / เป็นการบัน่
ทอนสขุภาพ 

รอ้ยละ 34.5 (158) 
  

- ทาํใหเ้สยีบุคลกิภาพ และแก่เรว็ รอ้ยละ 1.3 (6)   

- เสยีทรพัยส์นิในการใชจ้า่ย รอ้ยละ 0.4 (2)   

- เป็นการสง่เสรมิค่านิยม / ความเชื่อทีไ่ม่ด ี รอ้ยละ 0.2 (1)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 24.1 (110)   

จะไมว่า่กล่าวตกัเตอืน เพราะ 5.8 35 

- เป็นสทิธสิว่นบคุคล  เป็นเรือ่งสว่นตวั / เป็นเรือ่งของเขา
เราไมเ่กีย่ว / เขามคีวามคดิเป็นของตวัเอง 

รอ้ยละ 40.0 (14) 
  

- ไมก่ลา้ / กลวัถกูตอบโต ้/ กลวัพีจ่ะด่า รอ้ยละ 17.1 (6)   

- อายมุากแลว้ / โตพอแลว้ / โตแลว้คดิเองได ้ รอ้ยละ 14.3 (5)   

- เรายงัทาํตวัไมด่พีอ / เราเองกส็บู รอ้ยละ 5.7 (2)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 22.9 (8)   

ไมม่คีวามคดิเหน็ 17.6 106 
ไม่ระบ ุ/ ไม่ตอบ 0.5 3 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 602 

 



 

 -22-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี  16  แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง ท่ีระบคุวามรู้สึกท่ีมีต่อ 

        “กระแสต่อต้านการสบูบหุร่ีของผูห้ญิง” ในสงัคมไทยปัจจบุนั  

ความรู้สึกท่ีมีต่อ “กระแสต่อต้านการสบูบหุร่ีของผูห้ญิง”  

ในสงัคมไทยปัจจบุนั  
ร้อยละ จาํนวน 

มกีารต่อตา้นมากเกนิไป  7.4 77 

น้อยเกนิไป  74.2 776 

พอเหมาะพอด ี 18.4 192 

รวมทัง้ส้ิน 100.0  1,045 
 



 

 -23-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี  17  แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง ท่ีระบคุวามคิดเหน็ต่อการรณรงคใ์ห้  

         “ผูห้ญิง” ลด / เลิกการสบูบหุร่ี   

ความคิดเหน็ต่อการรณรงคใ์ห้ “ผูห้ญิง” ลด / เลิกการสบูบหุร่ี   ร้อยละ จาํนวน 

เหน็ดว้ย เพราะ 79.8 835 

- เป็นการลดปญัหาสงัคม / สงัคมไทยจะไดด้ขี ึน้ /  

อยากเหน็คนไทยเลกิบุหรี ่

รอ้ยละ 26.5 (221) 
  

- เป็นการลดอตัราการเจบ็ปว่ย เชน่ โรคมะเรง็ รอ้ยละ 17.0 (142)   

- เป็นการปลกูจติสาํนึกใหผู้ห้ญงิไมห่ลงไหลไปตาม

กระแสนิยม  / เป็นสิง่ทีค่วรปลกูฝงัมากทีส่ดุ 

รอ้ยละ 9.8 (82) 
  

- ลดจาํนวนผูส้บูบุหรีไ่ด ้ รอ้ยละ 6.2 (52)   

- เพือ่ใหเ้กดิแบบอยา่งทีด่แีกเ่ยาวชน รอ้ยละ 3.0 (25)   

- ชว่ยทาํใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในโทษและพษิภยั 

ของบหุรี ่

รอ้ยละ 2.6 (22) 
  

- ชว่ยป้องกนัแกไ้ขคา่นิยม / ความเชือ่ทีไ่มถ่กูตอ้ง รอ้ยละ 0.8 (7)   

- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 34.1 (284)   

ไมเ่หน็ดว้ย เพราะ 1.3 14 

- ควรทีจ่ะรณรงคก์ารลด เลกิการสบูบุหรีท่ ัง้ผูช้าย

และผูห้ญงิ 

รอ้ยละ 28.6 (4) 
  

- เป็นสทิธสิว่นบคุคล เป็นเรือ่งสว่นตวั รอ้ยละ 28.6 (4)   

- ผูห้ญงิควรมสีทิธเิสมอภาคเทา่เทยีมผูช้าย รอ้ยละ 21.4 (3)   

- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 21.4 (3)   

ไมม่คีวามคดิเหน็ 18.9 197 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,046 

 

 



 

 -24-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี  18   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง  ท่ีระบคุวามคิดเหน็เก่ียวกบัการ  

          “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  ร้อยละ จาํนวน 

เหน็ดว้ย เพราะ 57.2 596 

- ทาํใหไ้มเ่กดิมลภาวะเป็นพษิกบัคนทีไ่มส่บู รอ้ยละ 13.3 (79)   

- ทาํใหบ้รรยากาศ และอากาศในสถานบนัเทงิดขี ึน้ รอ้ยละ 11.1 (66)   

- ไมก่อ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นราํคาญแกผู่อ้ ืน่ รอ้ยละ 10.4 (62)   

- เป็นการคุม้ครองดแูลสขุภาพแกผู่อ้ ืน่ทีไ่มส่บูบหุรีท่ีไ่ป

เทีย่วสถานบนัเทงิ 

รอ้ยละ 9.7 (58) 
  

- สถานบนัเทงิถอืเป็นพืน้ทีส่าธารณะ / พืน้ทีส่ว่นรวม 

ทีท่กุคนตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนั 

รอ้ยละ 6.7 (40) 
  

- ทาํใหไ้มเ่กดิอคัคภียัในสถานบนัเทงิ รอ้ยละ 5.7 (34)   

- เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ / คา่นิยมทีด่ใีนสงัคม รอ้ยละ 5.2 (31)   

- การสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิกอ่ใหเ้กดิผลเสยีต่อ

สขุภาพ 

รอ้ยละ 3.5 (21) 
  

- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 34.4 (205)   

ไมเ่หน็ดว้ย เพราะ 8.5 89 

- เป็นสถานทีเ่ทีย่ว และเป็นสถานบนัเทงิไมค่วรหา้ม

การสบูบุหรี ่

รอ้ยละ 21.3 (19) 
  

- เป็นสทิธสิว่นบคุคล และเป็นเรือ่งสว่นตวั รอ้ยละ 13.5 (12)   

- ทาํใหล้ดความสนุกสนานในการเทีย่วสถานบนัเทงิ รอ้ยละ 9.0 (8)   

- เป็นเรือ่งทีห่า้มไมไ่ด ้หา้มยาก รอ้ยละ 9.0 (8)   

- คนทีไ่ปเทีย่วมกัจะเป็นคนทีส่บูบหุรีอ่ยูแ่ลว้ รอ้ยละ 5.6 (5)   

- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 41.6 (37)   

ไมม่คีวามคดิเหน็ 34.3 358 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,043 

 

 

 

 



 

 -25-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี 19  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการรณรงค ์

        เร่ืองการสบูบหุร่ีของผูห้ญิง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการรณรงคเ์ร่ืองการสบูบหุร่ีของผูห้ญิง ร้อยละ จาํนวน 

ควรนําเสนอโทษและพษิภยัของการสบูบุหรีใ่หเ้หน็ชดัเจน 33.2 93 

เพิม่ความเขม้ขน้และจรงิจงัในการรณรงค ์/ ใหค้วามสนใจในเรือ่งนี้เพิม่ขึน้ / 

รณรงคอ์ยา่งจรงิจงัและทกุฝา่ยตอ้งรว่มมอืกนั 
20.7 58 

ควรทาํการรณรงคใ์หเ้หน็โทษของการสบูบุหรีใ่นกลุ่มเดก็วยัรุน่  15.7 44 

ใหส้ือ่ต่างๆ รณรงคล์ดเลกิการสบูบุหรีใ่นสตรเีพิม่มากขึน้/ โฆษณา  

ตดิสตกิเกอร ์
12.9 36 

ใชม้าตรการทางกฎหมายลงโทษกบัผูท้ีส่บูบุหรีอ่ยา่งจรงิจงั 10.4 29 

ปลุกกระแสการต่อตา้นผูห้ญงิสบูบุหรีภ่ายในสงัคมใหเ้พิม่มากขึน้ 9.3 26 

ภายในชมุชนต่างๆ ควรจดัทาํป้ายประกาศบอกถงึผลเสยีของการสบูบุหรี่

ใหก้บัผูห้ญงิภายในชมุชนไดร้บัทราบ 
7.9 22 

ควรจดักจิกรรมใหผู้เ้ลกิสบูบุหรีก่บัผูส้บูไดม้าแลกเปลีย่นมมุมองและ 

ทศันคตทิีม่ต่ีอการสบูบหุรีร่ว่มกนั 
5.4 15 

บรษิทัควรเลกิการผลติ / เลกิขายบุหรี ่ 4.3 12 

เสนอภาพการสะทอ้นมมุมองของคนในสงัคมทีม่ต่ีอผูห้ญงิสบูบหุรี ่ 2.9 8 

* หมายเหตุ จากจาํนวนตวัอยา่งทีต่อบ 280 คน   

 

ตารางท่ี  20  แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม 

         แอลกอฮอล ์   

 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ร้อยละ จาํนวน 

ดื่มเป็นประจาํ 2.6 27 

ดื่มเป็นบางครัง้  43.3 453 

ไมด่ื่ม 54.1 567 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,047  

 

 

 



 

 -26-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางท่ี  21  แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามพฤติกรรมการเท่ียว 

        สถานบนัเทิง  (เช่น ผบั/บาร ์/ คาราโอเกะ) ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา  

พฤติกรรมการเท่ียวสถานบนัเทิงในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ร้อยละ จาํนวน 

ไปเทีย่ว  ประมาณ 23.4 245 

- 1 ครัง้ รอ้ยละ 41.2 (101)   

- 2 ครัง้ รอ้ยละ 22.4 (55)   

- 3 ครัง้ รอ้ยละ 10.2 (25)   

- 4 ครัง้ รอ้ยละ 8.6 (21)   

- 5 ครัง้  รอ้ยละ 4.9 (12)   

- มากกวา่ 5 ครัง้ รอ้ยละ 9.8 (24)   

- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 2.9 (7)   

ไมไ่ดเ้ทีย่วในรอบ 3 เดอืนทีผ่า่นมา 32.7 342 

ไมไ่ดเ้ทีย่วเลย 43.9 460 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 1,047  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 -27-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

• 
 

ส่วนท่ี 2  ผลการสาํรวจกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงอาย ุ15 – 25 ปีท่ีสบูบหุร่ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงอาย ุ15-25 ปีท่ีสบูบหุร่ี 

จากการพจิารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่งพบว่า ตวัอยา่งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ  91.0  ระบุ สถานภาพ

โสด  รอ้ยละ  8.0  ระบุ สมรส และรอ้ยละ  1.0 ระบุ เป็นหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู่  ตวัอยา่งรอ้ยละ 36.5 อายรุะหว่าง   

21-23 ปี และอายรุะหว่าง 24-25 ปี รอ้ยละ  24.5 อายรุะหว่าง  18-20  ปี และรอ้ยละ  2.5 อายรุะหว่าง 15-17 ปี  

ดา้นระดบัการศกึษาทีส่าํเรจ็มาชัน้สงูสดุ พบว่า ตวัอยา่งรอ้ยละ 40.5  จบการศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ี รอ้ยละ 38.5 ระบุจบการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ /ปวช. รอ้ยละ 12.0 จบการศกึษา

ระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่หรอื ปวส.รอ้ยละ 7.5 จบการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่ากว่า 

รอ้ยละ 1.0 ระบุ จบการศกึษา สงูกวา่ระดบัปรญิญาตรี  และมตีวัอยา่งเพยีงรอ้ยละ 0.5 ทีไ่มร่ะบรุะดบั

การศกึษาทีจ่บ 

เมือ่พจิารณาอาชพีของตวัอยา่ง พบวา่ ตวัอยา่งรอ้ยละ 51.0 ระบุอาชพีลกูจา้ง/พนกังานบรษิทั 

รอ้ยละ 31.0 ระบุเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา รอ้ยละ 5.5 ระบุ รบัจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป รอ้ยละ 5.0 ระบุ เป็น

ผูป้ระกอบการ/เจา้ของกจิการ รอ้ยละ 4.5 ระบุประกอบอาชพีคา้ขายรายยอ่ย รอ้ยละ 2.0 ระบุว่างงาน และ

มตีวัอยา่งรอ้ยละ 0.5 ทีร่ะบุ อาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ และเป็นแมบ่า้น 

สาํหรบัรายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืนของตวัอยา่ง พบวา่ ตวัอยา่งรอ้ยละ 43.5 ระบุมรีายไดร้ะหว่าง 

5,001-10,000 บาท รอ้ยละ 21.0 ระบุมรีายได ้10,001-15,000 บาท รอ้ยละ 12.0 ระบุมรีายไดไ้มเ่กนิ 5,000 

บาท และมรีายไดร้ะหว่าง 15,001-20,000 บาท รอ้ยละ 2.5 ระบุมรีายไดม้ากกว่า 20,000 บาทขึน้ไป และมี

ตวัอยา่งรอ้ยละ 9.0 ทีไ่มร่ะบุรายได ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 -28-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  22   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนข้อมลูทัว่ไปของตวัอย่าง   

ข้อมูลทัว่ไป  รอ้ยละ จาํนวน 

สถานภาพสมรส   

 โสด 91.0 182 
 สมรส 8.0 16 
 หมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู ่ 1.0 2 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 

อาย ุ   

อาย ุ15-17 ปี  2.5 5 
อาย ุ18-20 ปี 24.5 49 
อาย ุ21-23 ปี 36.5 73 

      อาย ุ24-25 ปี 36.5 73 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 

จาํนวนบตุร   
      ม ี   โดยมจีาํนวน   3.0 6 
             1 คน รอ้ยละ 83.3 (5)   
             2 คน รอ้ยละ 16.7 (1)   
      ไม่ม ี 97.0 194 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 

จาํนวนสมาชิกในครอบครวัในปัจจบุนั   

      ไม่เกนิ  3 คน 36.5 73 
       4 - 5  คน 50.5 101 
       6 - 7  คน 10.0 20 
       มากกว่า  7  คน 1.5 3 
       ไม่ระบุ 1.5 3 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 

การศึกษาท่ีสาํเรจ็มาสูงสุด   

      มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่ากว่า 7.5 15 
      มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า/ปวช. 38.5 77 
      อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าหรอื ปวส. 12.0 24 
      ปรญิญาตร ี 40.5 81 
      สงูกว่าปรญิญาตร ี 1.0 2 
      ไม่ระบุ  0.5 1 

รวมทัง้ส้ิน 100.0  200 



   

 -29-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  22   (ต่อ) แสดงค่าร้อยละและจาํนวนข้อมลูทัว่ไปของตวัอย่าง   

ข้อมูลทัว่ไป  รอ้ยละ จาํนวน 

อาชีพประจาํท่ีมีรายได้หลกั   

ลกูจา้ง/พนกังานบรษิทั 51.0 102 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 31.0 62 

รบัจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป  5.5 11 

ผูป้ระกอบการ/เจา้ของกจิการ      5.0 10 

คา้ขายรายยอ่ย 4.5 9 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 0.5 1 

แมบ่า้น  0.5 1 

ว่างงาน 2.0 4 

รวมทัง้ส้ิน 100.0  200 

รายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน   

ไมเ่กนิ 5,000 บาท 12.0 24 

5,001-10,000 บาท 43.5 87 

10,001-15,000 บาท 21.0 42 

15,001-20,000 บาท 12.0 24 

มากกวา่ 20,000 บาท 2.5 5 

ไม่ระบุ 9.0 18 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 

ท่ีพกัอาศยัในปัจจบุนั   

บา้น 53.0 106 

หอพกั/อพารท์เมน้ท/์หอ้งเชา่   43.5 87 

คอนโดมเินียม 3.5 7 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 
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ตอนท่ี 2  ข้อมลูเก่ียวกบัการสบูบหุร่ีของกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงอาย ุ15-25 ปีท่ีสบูบหุร่ี 
 

 ผลการสาํรวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีใ่นกลุ่มวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรี ่พบว่า มปีรมิาณการสบูบุหรีเ่ฉลีย่

วนัละประมาณ 5 มวน โดยระบยุ ีห่อ้บหุรีท่ีส่บูคอื LM มาโบโร ่และกรองทพิย ์เป็นตน้ ซึง่มคีา่ใชจ้่ายในการ

ซือ้บุหรีเ่ฉลีย่ประมาณซองละ 63 บาท  ประเภทบุหรีท่ีว่ยัรุน่หญงินิยมสบูมากทีส่ดุคอืบุหรีร่สออ่น (ไลท)์ 

(รอ้ยละ 55.0) รองลงมาคอืรสเมนทอล  (เขยีว)(รอ้ยละ 38.5) และรสมาตรฐานดัง้เดมิ (รอ้ยละ 30.5)  โดย

สถานทีท่ีน่ิยมซือ้บุหรีไ่ดแ้ก ่รา้นสะดวกซือ้/มนิิมารท์ (รอ้ยละ 87.8) รองลงมาคอื ซือ้ทีร่า้นขายของชาํ/    

โชวห์ว่ยทัว่ไป (รอ้ยละ 56.3) และซือ้ทีส่ถานบนัเทงิ เชน่ ผบั/บาร/์คาราโอเกะ (รอ้ยละ 26.4)  สาํหรบั

สถานทีท่ีน่ยิมสบูบหุรีม่ากทีส่ดุคอื ในสถานบนัเทงิ เชน่ ผบั/บาร/์คาราโอเกะ (รอ้ยละ 68.5) รองลงมาคอืที่

บา้น   รอ้ยละ 52.0 ทีท่าํงานรอ้ยละ 28.5 และสวนสาธารณะรอ้ยละ 17.0  ทัง้นี้ “สถานทีท่ีเ่ร ิม่สบูบุหรีค่ร ัง้

แรก” คอื สถานบนัเทงิมากทีส่ดุรอ้ยละ 45.2 รองลงมาคอืในโรงเรยีนสถานศกึษารอ้ยละ 24.1 และทีบ่า้น

รอ้ยละ 11.1  ซึง่เมือ่พจิารณาแลว้อายเุฉลีย่ทีเ่ริม่สบูบุหรีค่ร ัง้แรก คอื อาย ุ18 ปี ทัง้นี้บุ คคลภายใน

ครอบครวัทีส่บูบหุรี ่ไดแ้ก ่พอ่ (รอ้ยละ 50.0) รองลงมารอ้ยละ 30.0 คอื พี่ /น้องชาย และรอ้ยละ 8.5 ระบุ 

ลุง/ป้า /น้า/อา (โดยเฉลีย่มจีาํนวนสมาชกิภายในครอบครวัทีส่บูบุหรีม่ปีระมาณ 2 คน) (รายละเอียด

พิจารณาจากตารางที ่22-32)  

 สาํหรบัเหตุผลทีท่าํใหผู้ห้ญงิตอ้งสบูบหุรีใ่นปจัจบุนัตามความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่งคอื ตอ้งการ

ผอ่นคลายความเครยีด / คลายความหงดุหงดิ (รอ้ยละ 73.3) เพือ่นชกัชวนใหส้บูบหุรี ่/ สบูตามเพือ่น   

(รอ้ยละ 42.6) และความเคยชนิ / สบูมานานแลว้  (รอ้ยละ 31.8) นอกจากนี้ตวัอยา่งเกนิครึง่หรอืรอ้ยละ 

54.3 ระบุ ยงัไมค่ดิทีจ่ะเลกิสบูบุหรี ่เนื่องจากคลายเครยีด สบายใจ (รอ้ยละ  13.9) ยงัไมเ่ป็นอะไร  รา่งกาย

ยงัแขง็แรงด ี(รอ้ยละ  11.1) และตอ้งการเขา้สงัคม  เพือ่นในกลุ่มยงัสบูบุหรี ่(รอ้ยละ  6.5) (รายละเอียด

พิจารณาจากตารางที ่33-34)  
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ตารางท่ี  23  แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่างท่ีปัจจบุนัสบูบหุร่ี/ยาสบู 

        จาํแนกตามจาํนวนวนัท่ีสบูบหุร่ีโดยเฉล่ียต่อสปัดาห ์ 

จาํนวนวนัท่ีสบูบหุร่ีโดยเฉล่ียต่อสปัดาห ์  ร้อยละ จาํนวน 

1 วนัต่อสปัดาห ์ 5.5 11 

2 วนัต่อสปัดาห ์ 14.0 28 

3 วนัต่อสปัดาห ์ 10.0 20 

4 วนัต่อสปัดาห ์ 14.5 29 

5 วนัต่อสปัดาห ์ 14.0 28 

6 วนัต่อสปัดาห ์ 2.5 5 

สบูทกุวนั 39.5 79 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 

หมายเหตุ จาํนวนวนัทีส่บูบุหรีต่่อสปัดาห ์ เฉลีย่ 4.83 วนั  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.07 วนั 

 

ตารางท่ี  24   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่างท่ีปัจจบุนัสบูบหุร่ี/ยาสบู 

         จาํแนกตามจาํนวนท่ีสบูโดยเฉล่ียต่อวนั  

จาํนวนบหุร่ี/ยาสบูท่ีสบูโดยเฉล่ียต่อวนั   ร้อยละ จาํนวน 

1 มวนต่อวนั 17.0 34 

2 มวนต่อวนั 28.5 57 

3 มวนต่อวนั 12.5 25 

4 มวนต่อวนั 9.0 18 

5 มวนต่อวนั 8.5 17 

6-10 มวนต่อวนั 18.5 37 

มากกวา่ 10 มวนต่อวนั 5.0 10 

ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ 1.0 2 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 

จาํนวนบุหรี/่ยาสบู ทีส่บูโดยเฉลีย่ต่อวนั (Mean) 4.40 มวน 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 4.13 มวน 

จาํนวนบุหรี/่ยาสบู ทีส่บูโดยเฉลีย่ต่อวนัตํ่าสดุ (Min)   1 มวน 

จาํนวนบุหรี/่ยาสบู ทีส่บูโดยเฉลีย่ต่อวนัสงูสดุ (Max)   20 มวน 
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ตารางท่ี  25   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามย่ีห้อบหุร่ีท่ีสบู (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ย่ีห้อบหุร่ีท่ีสบุ  ร้อยละ จาํนวน 

LM 56.0 112 

มาโบโร ่ 15.0 30 

กรองทพิย ์ 10.0 20 

สายฝน 6.5 13 

wonder แดง เขยีว เมนทอล 3.0 6 

บหุรี ่RAVE  2.5 5 

Black Devil  1.5 3 

Peel 1.0 2 

shoot 0.5 1 

Bingo  0.5 1 

Sampoerna 0.5 1 

June 0.5 1 

Dunhill 0.5 1 

รอยอล 90 เดอลุกซ ์ 0.5 1 

มายเซเว่น 0.5 1 

กรงุทอง 0.5 1 

ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ 0.5 1 
 

ตารางท่ี  26   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่างท่ีระบรุาคาบหุร่ี/ยาสบูท่ีซ้ือสบู  

ราคาบหุร่ีท่ีซ้ือสบู  ร้อยละ จาํนวน 

ราคาตํ่ากว่า 60 บาท 24.0 48 

ราคา 60 บาท 42.0 84 

ราคาสงูกว่า 60 บาท 30.0 60 

ไมต่อบ / ไมร่ะบ ุ 4.0 8 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 

หมายเหตุ ราคาบหุรีท่ีซ่ือ้ต่อซอง  เฉลีย่ 62 บาท 84 สตางค ์ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 11 บาท 90 สตางค ์
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ตารางท่ี  27   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามประเภทรสบหุร่ีท่ีนิยมสบู  

         ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ประเภทรสบหุร่ีท่ีนิยมสบู  ร้อยละ จาํนวน 

บหุรีร่สออ่น (ไลท)์ 55.0 110 

รสเมนทอล (เขยีว) 38.5 77 

บุหรีร่สมาตรฐาน (ดัง้เดมิ) 30.5 61 

รสผลไม ้ 5.0 10 

บารากู ่(ใบยาสบูผสมน้ําผึง้หรอืกากน้ําตาล) 2.0 4 

รสชอ็กโกแลต   1.0 2 

 

ตารางท่ี  28   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมซ้ือบหุร่ี 

          (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือบหุร่ี   ร้อยละ จาํนวน 

รา้นสะดวกซือ้/มนิิมารท์    87.8 173 

รา้นขายของชาํ/โชวห์ว่ยทัว่ไป 56.3 111 

สถานบนัเทงิ (เชน่ ผบั/บาร/์คาราโอเกะ) 26.4 52 

ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสนิคา้ 15.7 31 

แผงลอย/รถเขน็ตามสถานทีต่่างๆ     4.6 9 

รา้นอาหาร     3.0 6 

ไมไ่ดซ้ือ้เอง 1.5 3 
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ตารางท่ี  29   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามสถานท่ีท่ีสบูบหุร่ี  

          (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

สถานท่ีท่ีสบูบหุร่ี  ร้อยละ จาํนวน 

สถานบนัเทงิ (เชน่ ผบั/บาร/์คาราโอเกะ)  68.5 137 

บา้น  52.0 104 

ทีท่าํงาน 28.5 57 

สวนสาธารณะ    17.0 34 

ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสนิคา้     7.0 14 

โรงเรยีน/สถานศกึษา    4.5 9 

ไมร่ะบ ุ 1.0 2 

  

ตารางท่ี  30   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามช่วงอายขุองการเร่ิมสบูบหุร่ี 

          ครัง้แรก           

  ช่วงอายขุองการเร่ิมสบูบหุร่ีครัง้แรก   ร้อยละ จาํนวน 

อายไุมเ่กนิ 15 ปี 12.0 24 

อาย ุ16-19 ปี 47.5 95 

อาย ุ20 ปี 27.5 55 

อายมุากกวา่ 20 ปี 12.0 24 

ไมต่อบ /ไมร่ะบ ุ 1.0 2 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 

อายเุฉลีย่ทีเ่ริม่สบูบุหรีค่ร ัง้แรก (Mean) 18 ปี 6 เดอืน 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 2 ปี 3 เดอืน 

คา่ตํ่าสดุ (Min) 12 ปี 

คา่สงูสดุ (Max) 25 ปี 
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ตารางท่ี  31   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามสถานท่ีท่ีสบูบหุร่ีครัง้แรก 

         (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

สถานท่ีท่ีสบูบหุร่ีครัง้แรก  ร้อยละ จาํนวน 

สถานบนัเทงิ (เชน่ ผบั/บาร/์คาราโอเกะ)  45.2 90 

โรงเรยีน/สถานศกึษา    24.1 48 

บา้น  11.1 22 

สวนสาธารณะ    8.0 16 

ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสนิคา้     1.0 2 

ทีท่าํงาน 0.5 1 

ทีอ่ืน่ๆ ระบุ บา้นเพือ่น และหอพกั    2.5 5 

จาํไมไ่ด ้ 7.5 15 

 

ตารางท่ี  32   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่างท่ีระบบุคุคลภายในครอบครวัท่ีสบูบหุร่ี 

          (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

           บคุคลภายในครอบครวัท่ีสบูบหุร่ี ร้อยละ จาํนวน 

พอ่  50.0 100 

พี/่น้องชาย  30.0 60 

ลุง/ป้า/น้า/อา 8.5 17 

แม ่ 3.0 6 

พี/่น้องสาว 3.0 6 

ปูห่รอืตา 2.5 5 

ยา่หรอืยาย 1.5 3 

คนรบัใช/้คนงานในบา้น 1.0 2 

ไมม่คีนอืน่ทีส่บู 38.5 77 

* หมายเหตุ จากจาํนวนตวัอยา่งทัง้หมด 200 ตวัอยา่ง  
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ตารางท่ี  33  แสดงค่ารอ้ยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครอบครวัท่ี 

          สูบบุหร่ี (ตอบเฉพาะคนทีมี่คนอืน่ในบา้นสบูบหุรี)่ 

         จาํนวนสมาชิกในครอบครวัท่ีสูบบุหร่ี    รอ้ยละ จาํนวน 

1 คน 44.3 54 

2 คน 31.1 38 

3 คน 12.3 15 

4 คน 9.0 11 

ตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป 3.3 4 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 122 

* หมายเหตุ  ไมน่บัรวมตนเอง   

                     จาํนวนสมาชกิในครอบครวัทีส่บูบหุรี ่ เฉลีย่ 2.02 คน  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.32 คน 
  

ตารางท่ี  34   แสดงค่ารอ้ยละและจาํนวนของตวัอย่างท่ีระบสุาเหตท่ีุทาํให้ต้องสูบบุหร่ีในปัจจบุนั 

                 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)                   

สาเหตท่ีุทาํให้ต้องสูบบุหร่ีในปัจจบุนั  รอ้ยละ จาํนวน 

ตอ้งการผ่อนคลายความเครยีด / คลายความหงุดหงดิ 73.3 143 

เพือ่นชกัชวนใหส้บูบหุรี ่/ สบูตามเพือ่น 42.6 83 

ความเคยชนิ / สบูมานานแลว้ 31.8 62 

ตอ้งการไดร้บัการยอมรบัในกลุ่มสงัคม 28.7 56 

ชอบรสชาตขิองบุหรี ่/ คุน้เคยในรสชาต ิ 26.2 51 

คดิว่าบุหรี ่ ไม่ใช่สิง่เลวรา้ย / เป็นเรือ่งธรรมดา  23.1 45 

มเีวลาว่าง / ไม่รูจ้ะทาํอะไรจงึสบูบุหรี ่/ เป็นการฆา่เวลา 20.0 39 

เป็นการแสดงออกถงึความเป็นตวัของตนเอง 15.9 31 

ทาํใหเ้กดิความสดชืน่ / กระปรีก้ระเปร่า 13.3 26 

การสบูบหุรีช่ว่ยใหร้สชาตอิาหารดขีึน้ 10.8 21 

ตอ้งการทาํใหบ้คุลกิดดู ีเป็นทีน่่าสนใจ 7.2 14 

ตอ้งการสทิธสิตร ี/ ความเท่าเทยีมกนั  6.2 12 

มพี่อแม่สบูบุหรี ่/ สบูตามคนอืน่ในครอบครวั 6.2 12 

ทาํตามแบบอย่างบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง เช่น ดารา 3.1 6 

ตอ้งการใหบ้คุลกิของตนเองดเูขม้แขง็ เทห่ ์มอีาํนาจ 2.6 5 

อื่นๆ ระบุ  สบูเพื่อสงัสรรค ์และสบูในโอกาสสาํคญัๆ 1.0 2 

ไมท่ราบ / ไม่แน่ใจ 2.5 5 
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ตารางท่ี  35   แสดงค่ารอ้ยละและจาํนวนของตวัอย่างท่ีระบุความคิดเหน็เก่ียวกบัการเลิกสูบบุหร่ี 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการเลิกสูบบุหร่ี รอ้ยละ จาํนวน 

คดิทีจ่ะเลกิ เพราะ 45.7 91 
- การสบูบหุรีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย เสยีสขุภาพ / อาจไม่ดต่ีอ

ร่างกายในระยะยาว / อนัตรายของบหุรีม่เียอะ 
รอ้ยละ 31.9 (29) 

  

- สิน้เปลอืงเงนิ รอ้ยละ 13.2 (12)   
- ร่ายกายไมแ่ขง็แรง สขุภาพไมด่ี  รอ้ยละ 11.0 (10)   
- มกีลิ่นปาก ปากดาํ รอ้ยละ 3.3 (3)   
- คดิถงึอนาคต รอ้ยละ 2.2 (2)   
- สงัคมประณาม รอ้ยละ 2.2 (2)   
- กลวัจะเป็นมะเรง็ รอ้ยละ 2.2 (2)   
- ไมเ่หมาะสมกบัตนเอง รอ้ยละ 1.1 (1)   
- เกดิความเบือ่หน่าย รอ้ยละ 1.1 (1)   
- ทาํใหห้มดความน่าเชื่อถอื รอ้ยละ 1.1 (1)   
- เหน่ือยงา่ย หายใจตดิขดั รอ้ยละ 1.1 (1)   
- ทาํใหบุ้คลกิภาพไม่ดี รอ้ยละ 1.1 (1)   
- มคีรอบครวัแลว้ รอ้ยละ 1.1 (1)   
- กลวัตาย รอ้ยละ 1.1 (1)   
- ไม่ระบุ / ไมต่อบ รอ้ยละ 26.3 (24)   
ยงัไม่คดิทีจ่ะเลกิ เพราะ 54.3 108 
- คลายเครยีด สบายใจ รอ้ยละ 13.9 (15)   
- ยงัไมเ่ป็นอะไร ร่างกายยงัแขง็แรงดี รอ้ยละ 11.1 (12)   
- ตอ้งการเขา้สงัคม เพือ่นในกลุ่มยงัสบูบหุรี่ รอ้ยละ 6.5 (7)   
- ยงัไมอ่ยากจะเลกิเอง รอ้ยละ 5.6 (6)   
- เคยชนิ รอ้ยละ 5.6 (6)   
- ยงัไมพ่รอ้มเลกิ รอ้ยละ 4.6 (5)   
- สบูเวลาไปเทีย่ว รอ้ยละ 3.7 (4)   
- ไม่มแีรงจงูใจ รอ้ยละ 3.7 (4)   
- ยงัตดิใจในรสชาตขิองบุหรีอ่ยู่ รอ้ยละ 3.7 (4)   
- ชอบ รอ้ยละ 3.7 (4)   
- คดิวา่ไมไ่ดเ้ดอืดรอ้นใคร รอ้ยละ 2.8 (3)   
- ยงัไมถ่กูหา้มจากใคร รอ้ยละ 1.9 (2)   
- ยงัหาเงนิไดแ้ละบหุรีย่งัมขีายอยู่ รอ้ยละ 0.9 (1)   
- ไม่ระบุ / ไมต่อบ รอ้ยละ 32.3 (35)   

รวมทัง้ส้ิน 100.0 199 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเหน็เก่ียวกบัการสบูบหุร่ีของกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงอาย ุ15-25 ปีท่ีสบูบหุร่ี 
 

ผลการสาํรวจตวัอยา่ง เกีย่วกบัการไดร้บัความสนใจของคนทัว่ไปในสงัคมเมือ่พบเจอตวัอยา่งสบู

บุหรี ่พบว่า ตวัอยา่งรอ้ยละ  36.5 ระบุ ไมค่อ่ยใหค้วามสนใจ-ไมส่นใจเลย รอ้ยละ 25.4 ระบุ ใหค้วามสนใจ

คอ่นขา้งมาก-มาก  และรอ้ยละ 38.1 ระบุ ไมแ่น่ใจ สาํหรบั “ผลกระทบ” ทีต่วัอยา่งจะไดร้บัจากการสบูบุหรี ่

พบว่า มรีอ้ยละ 34.5 เทา่นัน้ทีเ่หน็ว่าการสบูบุหรีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อตนเอง (นอกนัน้คอืผูท้ีเ่หน็วา่

ไมเ่กดิผลกระทบ และไมแ่น่ใจ) โดยผลกระทบทีไ่ดร้บัคอื สขุภาพไมด่ ี/ สขุภาพแย ่/ สขุภาพออ่นแอ /     

ไมส่บายบ่อย (รอ้ยละ 38.3) มกีลิน่ปาก (รอ้ยละ 13.2) เสีย่งต่อการเป็นโรค (รอ้ยละ 8.8) และมตีวัอยา่ง

เพยีงรอ้ยละ 22.7 ทีเ่หน็วา่การสบูบหุรีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อผูอ้ืน่  คอื สรา้งความราํคาญใหค้นอืน่

เนื่องจากมกีลิน่ทีร่บกวนคนอืน่ (รอ้ยละ 37.8) ทาํใหค้นรอบขา้งเสยีสขุภาพ ทาํใหผู้อ้ ืน่เสยีสขุภาพ (รอ้ยละ 

35.6) เกดิมลพษิจากควนับหุรีม่อืสอง (รอ้ยละ 6.7) (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่35-37) 

 เมือ่ถามถงึประสบการณ์การเคยถกูคนรอบขา้งปฏบิตัอิยา่งไมเ่หมาะสมอนัเนื่องมาจากการสบู

บหุรี ่(ของตนเอง) พบว่า ตวัอยา่งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 59.6 ไมเ่คยถกูคนรอบขา้งปฏบิตัอิยา่งไมเ่หมาะสม

อนัเนื่องมาจากการสบูบุหรี ่(ของตนเอง) ในขณะทีร่อ้ยละ 6.1 เคยถกูปฏบิตัเิชน่ ทาํทา่ทางไมช่อบไมอ่ยาก

อยูใ่กล ้เดนิหนี (รอ้ยละ 50.0) มองอยา่งดถูกูและเหยยีดหยาม (รอ้ยละ 33.4) และถกูตาํหนิ / ว่ากล่าว

ตกัเตอืน (รอ้ยละ 8.3)  และรอ้ยละ 34.3 ไมแ่น่ใจ  ตวัอยา่งรอ้ยละ 45.7 ระบุเคยถกูพอ่/แมห่รอืญาตผิูใ้หญ่

ตาํหนิ (เรือ่งการสบูบหุรี)่ รอ้ยละ 25.9 เคยถกูญาตพิีน้่องในวยัใกลเ้คยีงกนัตาํหนิ และรอ้ยละ 20.4 เคยถกู

เพือ่นสนิททีเ่ป็นผูห้ญงิตาํหนิ (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่38-39) 

 ผลสาํรวจภาพสะทอ้นจากสงัคมโดยรวมทีม่ต่ีอการตาํหนิตเิตยีน  “ผูห้ญงิทีส่บูบหุรี่” ในมมุมองของ

ตวัอยา่งพบวา่ รอ้ยละ 43.9 มคีวามเหน็ว่าสงัคมไทยสว่นใหญ่ “คอ่นขา้งตาํหนิ-ตาํหนิมาก” ต่อการสบูบุหรี่

ของผูห้ญงิ รอ้ยละ 38.4 ไมแ่น่ใจ และรอ้ยละ 17.7 รูส้กึวา่ “ไมค่อ่ยตาํหน-ิไมต่าํหนเิลย ” เมือ่สอบถาม

ตวัอยา่งเกีย่วกบัความรูส้กึตาํหนิตเิตยีน “ผูห้ญงิอาย ุ20 ปีขึน้ไป” ทีส่บูบุหรี ่ผลสาํรวจพบว่า มตีวัอยา่ง

เพยีงรอ้ยละ 4.5 เทา่นัน้ทีร่ะบุ รูส้กึตาํหนิตเิตยีนต่อ  “ผูห้ญงิอาย ุ20 ปีขึน้ไป ” ทีส่บูบุหรี ่เพราะทาํลาย

สขุภาพ / ไมด่แูลสขุภาพ และไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากสงัคม (มสีดัสว่นรอ้ยละ 22.2) เป็นเรือ่งทีน่่ารงัเกยีจ

และทาํใหภ้าพพจน์ดไูมด่ ี(มสีดัสว่นรอ้ยละ 11.1 เทา่กนั)  ในขณะทีร่อ้ยละ 27.8  ระบุ ไมต่าํหนิ เพราะ 

บรรลุนิตภิาวะแลว้ (รอ้ยละ 34.6) สทิธสิว่นบคุคล (รอ้ยละ 27.3) และเรือ่งสว่นตวั (รอ้ยละ 3.6) สาํหรบั

ความรูส้กึตาํหนิตเิตยีน “วยัรุน่หญงิอายตุํ่ากว่า 20  ปี” ทีส่บูบหุรี ่  มตีวัอยา่งรอ้ยละ 22.7   ทีร่ะบุตาํหนิติ

เตยีนวยัรุน่หญงิอายตุํ่ากว่า 20  ปีทีส่บูบหุรี่ เนื่องจากไมเ่หมาะสมกบัวยั / อายยุงัน้อย (รอ้ยละ 55.6) ยงั

ตอ้งเรยีนหนงัสอื / เสยีการเรยีน  (รอ้ยละ 6.7) ทาํใหภ้าพพจน์ดไูมด่ ีและสว่นใหญ่ยงัไมม่รีายไดเ้ป็นของ

ตนเอง (มสีดัสว่นรอ้ยละ 4.4 เทา่กนั) เป็นตน้  รอ้ยละ 7.1 ทีร่ะบุ ไมต่าํหนิ เพราะเป็นสทิธสิว่นบคุคล  เป็น

เรือ่งสว่นตวั (รอ้ยละ 28.6) เป็นธรรมชาตทิีเ่ดก็อยากลองและการสบูบุหรีอ่าจมาจากสภาพแวดลอ้ม         

(มสีดัสว่นรอ้ยละ 14.3 เทา่กนั) และรอ้ยละ 70.2 ระบุ ไมม่คีวามคดิเหน็  (รายละเอียดพิจารณาจาก

ตารางที ่40-43 ) 
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 ความรูส้กึกงัวลใจต่อมมุมองของสงัคมทีม่ต่ีอผูห้ญงิสบูบหุรี ่ ในทศันคตขิองกลุม่ตวัอยา่งพบวา่ 

“ไมค่อ่ยกงัวล-ไมก่งัวลเลย” รอ้ยละ 54.0 ในขณะทีม่ตีวัอยา่งเพยีงรอ้ยละ 16.2 ทีรู่ส้กึ คอ่นขา้งกงัวล -กงัวล

อยา่งยิง่ และรอ้ยละ 29.8 ไมแ่น่ใจ และมตีวัอยา่งเพยีงรอ้ยละ 21.5 ทีเ่หน็ดว้ยกบัความคดิเหน็ในเรือ่งการ

รณรงคใ์ห ้ “ผูห้ญงิ” ลด / เลกิการสบูบุหรี ่เพราะ ชว่ยทาํใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในโทษและพษิภยัของ

บหุรี ่(รอ้ยละ 18.6) เพือ่ใหเ้กดิแบบอยา่งทีด่แีกค่นอืน่ เชน่  เยาวชน (รอ้ยละ 16.3) และเป็นการลดอตัรา

การเจบ็ปว่ยเชน่ โรคมะเรง็ (รอ้ยละ 14.0) เป็นตน้ ในขณะทีร่อ้ยละ 7.5 ไมเ่หน็ดว้ย เนื่องจากผูห้ญงิผูช้าย

เทา่เทยีมกนัและมนัไมใ่ชเ่รือ่งทีผ่ดิอะไรมากมาย (รอ้ยละ 20.0) ควรทาํการรณรงคท์ัง้ผูช้ายและผูห้ญงิและ

เป็นเรือ่งธรรมดา (มสีดัสว่นรอ้ยละ 13.3 เทา่กนั) และรอ้ยละ 71.0 ระบุไมม่คีวามคดิเหน็  สาํหรบัประเดน็ 

“หา้มสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ” ตามความคดิของตวัอยา่งพบวา่ มตีวัอยา่งเพยีง (รอ้ยละ 14.0)ทีเ่หน็ดว้ยกบั

ประเดน็ “หา้มสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ ” เนื่องจาก เป็นทีส่าธารณะทีค่นอยูม่ากมาย บางคนสบูบางคนกไ็ม่

สบู (รอ้ยละ 28.6) เป็นพษิและอากาศไมถ่่ายเท เป็นสถานทีปิ่ดอบั (รอ้ยละ 21.4) และเป็นการละเมดิสทิธิ

คนทีไ่มส่บูบหุรี ่(รอ้ยละ 17.9) เป็นตน้ รอ้ยละ 19.5 ระบุ ไมเ่หน็ดว้ย เพราะเป็นสถานทีบ่นัเทงิ เป็น

สถานทีเ่ทีย่วไมค่วรหา้ม (รอ้ยละ 41.0) บางคนตอ้งการสบูคลายเครยีด (รอ้ยละ 10.3) ควรจดัโซนใหส้บู

ดกีวา่ ใหห้า้มสบูสงสารคนตดิบุหรีแ่ละคนไปเทีย่วสว่นมากจะสบู (มสีดัสว่นรอ้ยละ 7.7 เทา่กนั) และรอ้ยละ 

66.5 ไมม่คีวามคดิเหน็ (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่44-45) 

  ขอ้เสนอแนะในการรณรงคเ์รือ่งการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่ง ใน 3 อนัดบัแรกดงันี้ 1) แสดงขอ้

ควรระวงัและโทษของพษิภยัของการสบูบหุรีท่ีม่ต่ีอผูห้ญงิโดยตรง (รอ้ยละ 26.1) 2) รณรงคใ์หส้งัคมหนัมา

ใหค้วามสนใจและใหค้วามสาํคญั กบัปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูห้ญงิใหม้ากขึน้ (รอ้ยละ 17.4) และ 3) จดั

ระเบยีบสถานทีส่บูบหุรี ่(รอ้ยละ 13.0) เป็นตน้ (รายละเอียดพิจารณาจากตารางที ่46) 
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ตารางท่ี  36   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามการให้ความสนใจของคนทัว่ไป 

           ในสงัคมท่ีพบเจอ “การสบูบหุรีข่องท่าน” 

ความสนใจของคนทัว่ไปในสงัคมท่ีพบเจอ ร้อยละ จาํนวน 

ใหค้วามสนใจมาก 2.0 4 

คอ่นขา้งสนใจ 23.4 46 

ไมแ่น่ใจ 38.1 75 

ไมค่อ่ยใหค้วามสนใจ 27.4 54 

ไมส่นใจเลย 9.1 18 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 197  

 

ตารางท่ี  37   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามความคิดเหน็เก่ียวกบัผลกระทบ 

          ท่ี “ตนเอง” จะได้รบัจากการสบูบหุร่ี  

ผลกระทบท่ีผูสู้บบุหร่ีจะได้รบัจากการสูบบุหร่ี รอ้ยละ จาํนวน 

เกดิผลกระทบ คอื 34.5 68 

- สขุภาพไม่ด ี/ สขุภาพแย่ / สขุภาพอ่อนแอ / 

ไม่สบายบ่อย รอ้ยละ 
38.3 (26)   

- มกีลิ่นปาก รอ้ยละ 13.2 (9)   

- เสีย่งต่อการเป็นโรค รอ้ยละ 8.8 (6)   

- ทาํใหส้ิน้เปลอืง / เปลอืงเงนิ / เปลอืงค่าใชจ้่าย รอ้ยละ 8.8 (6)   

- เสยีบคุลกิไมด่ต่ีอร่างกาย รอ้ยละ 7.4 (5)   

- ทางเดนิหายใจไม่ปกต ิ รอ้ยละ 4.4 (3)   

- เสีย่งต่อการเป็นโรคมะเรง็ รอ้ยละ 2.9 (2)   

- แก่ชราก่อนวยั รอ้ยละ 2.9 (2)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 13.3 (9)   

ไม่เกดิผลกระทบ  33.0 65 

ไม่แน่ใจ 32.5 64 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 197 
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ตารางท่ี  38   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง ท่ีระบคุวามคิดเหน็เก่ียวกบัผลกระทบท่ี  

         “ผู้อ่ืน” ได้รบัจากการสบูบหุร่ีของตนเอง  

ผลกระทบท่ี “ผูอ่ื้น” จะได้รบัจากการสูบบุหร่ี รอ้ยละ จาํนวน 

เกดิผลกระทบต่อผูอ้ืน่ คอื 22.7 45 

- สรา้งความราํคาญใหค้นอืน่เน่ืองจากมกีลิน่ทีร่บกวน 

คนอื่น 
รอ้ยละ 37.8 (17)   

- ทาํใหค้นรอบขา้งเสยีสขุภาพ ทาํใหผู้อ้ืน่เสยีสขุภาพ รอ้ยละ 35.6 (16)   

- เกดิมลพษิ จากควนับหุรีม่อืสอง รอ้ยละ 6.7 (3)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 19.9 (9)   

ไม่เกดิผลกระทบกบัใคร 28.3 56 

ไม่แน่ใจ 49.0 97 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 198 

 

 

ตารางท่ี  39   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง ท่ีระบกุารเคยถกูคนรอบข้างปฏิบติั  

         “อย่างไม่เหมาะสม” อนัเน่ืองมาจากการสบูบหุร่ี  

การเคยถกูคนรอบข้างปฏิบติั “อย่างไม่เหมาะสม” อนัเน่ืองมาจากการสูบบุหร่ี  รอ้ยละ จาํนวน 

เคยถูกปฏบิตัอิย่างไม่เหมาะสม คอื 6.1 12 

- ทาํทา่ทางไมช่อบไมอ่ยากอยูใ่กล ้เดนิหนี รอ้ยละ 50.0 (6)   

- มองอย่างดถููกและเหยยีดหยาม รอ้ยละ 33.4 (4)   

- ถูกตําหนิ / วา่กล่าวตกัเตอืน รอ้ยละ 8.3 (1)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 8.3 (1)   

ไม่เคย 59.6 118 

ไม่แน่ใจ 34.3 68 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 198 

 
 



   

 -42-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  40   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ี “ตาํหนิ”  

                      เม่ือพบเหน็ท่านสบูบหุร่ี 

กลุ่มคนท่ีตาํหนิเม่ือพบเหน็ท่านสบูบหุร่ี ตาํหนิ ไม่ตาํหนิ ไม่แน่ใจ 
รวม

ทัง้ส้ิน 

พอ่/แมห่รอืญาตผิูใ้หญ่ตาํหนทิา่น 
45.7 34.0 20.3 100.0 

(90) (67) (40) (197) 

ญาตพิีน้่องในวยัใกลเ้คยีงกนั 
25.9 50.2 23.9 100.0 

(51) (99) (47) (197) 

เพือ่นบา้น 
15.4 50.8 33.8 100.0 

(30) (99) (66) (195) 

เพือ่นสนิทของทา่นทีเ่ป็นผูช้าย 
15.8 57.2 27.0 100.0 

(31) (112) (53) (196) 

เพือ่นสนิทของทา่นทีเ่ป็นผูห้ญงิ 
20.4 59.7 19.9 100.0 

(40) (117) (39) (196) 

แฟนหรอืสามขีองทา่น (ตอบเฉพาะคนทีม่แีฟน/สาม)ี 
16.7 55.3 28.0 100.0 

(28) (93) (47) (168) 

* หมายเหตุ   บุคคลอืน่ทีต่าํหนิการสบูบุหรีข่องทา่น ไดแ้ก ่คร ูอาจารย ์หวัหน้างาน เพือ่นรว่มงาน เป็นตน้ 

 



   

 -43-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  41   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามความรูสึ้กของสงัคมไทย 

           โดยส่วนรวมท่ีมีต่อ การตาํหนิติเตียนต่อ “ผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ี”  

ความรู้สึกของสงัคมไทยโดยส่วนรวม”  ท่ีมีต่อการตาํหนิติเตียนต่อ “ผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ี” ร้อยละ จาํนวน 

ตาํหนิมาก เพราะ 10.6 21 
- ทาํใหเ้สยีภาพพจน์  ดไูมเ่หมาะสมเพราะเป็นผูห้ญงิ  

ดไูมเ่รยีบรอ้ย ไมส่มควร ไมเ่หมาะสมกบัวฒันธรรมของคน
ในความเป็นผูห้ญงิ 

รอ้ยละ 61.9 (13) 
  

- สงัคมไทยยงัไมเ่ปิดกวา้งเรือ่งนี้ รอ้ยละ 9.5 (2)   
- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 28.6 (6)   
คอ่นขา้งตาํหนิ เพราะ 33.3 66 
- สงัคมยงัไมย่อมรบั สงัคมไทยยงัเป็นสงัคมทีม่คีวามเชือ่

แบบเดมิ ผูห้ญงิสบูบหุรีถ่กูมองวา่เป็นคนไมด่ี 
รอ้ยละ 21.3 (14) 

  

- เป็นเรือ่งทีไ่มเ่หมาะสม รอ้ยละ 13.6 (9)   
- ไมด่ใีนสายตาผูอ้ืน่ เสยีภาพพจน์ รอ้ยละ 9.1 (6)   
- ผูห้ญงิยงัเป็นสงัคมของคนสว่นน้อยทีส่บูบหุรี่ คนสว่นใหญ่ 
- ทีส่บูมกัเป็นผูช้าย 

รอ้ยละ 4.5 (3) 
  

- ไมเ่รยีบรอ้ย ไมเ่ป็นกลุสตรี รอ้ยละ 1.5 (1)   
- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 50.0 (33)   
ไมแ่น่ใจ เพราะ 38.4 76 
- บางคนตาํหนิหรอืบางคนกไ็มต่าํหนิ รอ้ยละ 4.0 (3)   
- ไมค่อ่ยสนใจ รอ้ยละ 2.6 (2)   
- ไมค่อ่ยมกีระแสต่อตา้น รอ้ยละ 2.6 (2)   
- ปจัจบุนัมนัคอืเรือ่งปกติ รอ้ยละ 2.6 (2)   
- ยงัไมเ่คยเหน็ รอ้ยละ 1.3 (1)   
- เป็นสทิธิส์ว่นบคุคล รอ้ยละ 1.3 (1)   
- ไมม่ใีครวา่ รอ้ยละ 1.3 (1)   
- ไมค่อ่ยทราบขา่ว รอ้ยละ 1.3 (1)   
- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 83.0 (63)   

 



   

 -44-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  41 (ต่อ)  แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามความรูสึ้กของสงัคมไทย 

                   โดยส่วนรวมท่ีมีต่อ การตาํหนิติเตียนต่อ “ผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ี”  

ความรู้สึกของสงัคมไทยโดยส่วนรวม”  ท่ีมีต่อการตาํหนิติเตียนต่อ “ผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ี” ร้อยละ จาํนวน 

ไมค่อ่ยตาํหนิ เพราะ 16.7 33 
- เป็นเรือ่งธรรมดา รอ้ยละ 9.1 (3)   
- เป็นเรือ่งสว่นตวั รอ้ยละ 9.1 (3)   
- ไมส่นใจกนั รอ้ยละ 6.1 (2)   
- คนทัว่ไปเขา้ใจ รอ้ยละ 6.1 (2)   
- ไมค่อ่ยใสใ่จ รอ้ยละ 6.1 (2)   
- ไมยุ่ง่เรือ่งสว่นตวัของคนอืน่ รอ้ยละ 6.1 (2)   
- ผูห้ญงิสบูบุหรีป่จัจุบนัมเียอะแลว้ รอ้ยละ 6.1 (2)   
- ยงัไมเ่หน็มใีครมาว่าเลย รอ้ยละ 3.0 (1)   
- เหน็ผูห้ญงิสบูบหุรีจ่นเกดิความคุน้เคย รอ้ยละ 3.0 (1)   
- เริม่รบัได้ รอ้ยละ 3.0 (1)   
- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 42.3 (14)   
ไมต่าํหนิเลย เพราะ 1.0 2 
สทิธสิว่นบคุคล รอ้ยละ 100.0 (2)   

รวมทัง้สิน 100.0 198  

 



   

 -45-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  42   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามความรูสึ้กตาํหนิติเตียน  

          “ผูห้ญิงอาย ุ20 ปี ขึน้ไป” ท่ีสบูบหุร่ี 

ความรูสึ้กตาํหนิติเตียน “ผูห้ญิงอายุ 20 ปีขึน้ไป” ท่ีสูบบุหร่ี  ร้อยละ จาํนวน 

ตาํหนิ เพราะ 4.5 9 

- ทาํลายสขุภาพ / ไมด่แูลสขุภาพ รอ้ยละ 22.2 (2)   

- ไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากสงัคม รอ้ยละ 22.2 (2)   

- เป็นเรือ่งทีน่่ารงัเกยีจ รอ้ยละ 11.1 (1)   

- ทาํใหภ้าพพจน์ดไูม่ด ี รอ้ยละ 11.1 (1)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 33.4 (3)   

ไม่ตําหนิ เพราะ 27.8 55 

- บรรลุนิตภิาวะแลว้ รอ้ยละ 34.6 (19)   

- สทิธสิว่นบุคคล รอ้ยละ 27.3 (15)   

- เรือ่งสว่นตวั รอ้ยละ 3.6 (2)   

- ไมเ่ดอืนรอ้นกบัใคร รอ้ยละ 3.6 (2)   

- อาจจะมสีาเหตุจากหลายปจัจยัทีท่าํใหห้นัมาสบูบุหรี ่ รอ้ยละ 3.6 (2)   

- ตวัเองยงัสบูอยู่จะใหต้ําหนิใครได ้ รอ้ยละ 1.8 (1)   

- เป็นเรือ่งปกตธิรรมดาในสงัคม รอ้ยละ 1.8 (1)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 23.7 (13)   

ไมม่คีวามคดิเหน็ 67.7 134 

รวมทัง้ส้ิน 100.0  198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 -46-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  43   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามความรูสึ้กตาํหนิติเตียน  

  “วยัรุ่นหญิงอาย ุ  ตํา่กว่า 20 ปี” ท่ีสบูบหุร่ี  

ความรูสึ้กตาํหนิติเตียนวยัรุน่หญิงอายุตํา่กว่า 20 ปี” ท่ีสูบบุหร่ี  รอ้ยละ จาํนวน 

ตาํหนิ เพราะ 22.7 45 

- ไม่เหมาะสมกบัวยั / อายยุงัน้อย รอ้ยละ 55.6 (25)   

- ยงัตอ้งเรยีนหนงัสอื / เสยีการเรยีน รอ้ยละ 6.7 (3)   

- ทาํใหภ้าพพจน์ดไูม่ด ี รอ้ยละ 4.4 (2)   

- สว่นใหญ่ยงัไมม่รีายไดเ้ป็นของตนเอง รอ้ยละ 4.4 (2)   

- ทาํลายสขุภาพ / ไมด่แูลสขุภาพ รอ้ยละ 2.2 (1)   

- เสยีบคุลกิภาพ  รอ้ยละ 2.2 (1)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 24.5 (11)   

ไม่ตําหนิ เพราะ 7.1 14 

- สทิธสิว่นบุคคล เป็นเรือ่งสว่นตวั รอ้ยละ 28.6 (4)   

- เป็นธรรมชาตทิีเ่ดก็อยากลอง รอ้ยละ 14.3 (2)   

- การสบูบหุรีอ่าจมาจากสภาพแวดลอ้ม  รอ้ยละ 14.3 (2)   

- ต่างคนต่างมเีหตุผลสว่นตวั รอ้ยละ 7.1 (1)   

- ไม่ระบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 35.7 (5)   

ไมม่คีวามคดิเหน็ 70.2 139 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 198  

 

ตารางท่ี 44   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามความรูสึ้กกงัวลใจต่อมมุมองของ 

          สงัคมท่ีมีต่อผู้หญิงสบูบหุร่ี    

  ความรูสึ้กกงัวลใจต่อมุมมองของสงัคมท่ีมีต่อผูห้ญิงสูบบุหร่ี   รอ้ยละ จาํนวน 

 กงัวลอย่างยิง่ 0.5 1 

 ค่อนขา้งกงัวล         15.7 31 

 ไม่แน่ใจ 29.8 59 

 ไม่ค่อยกงัวล  40.9 81 

 ไมก่งัวลเลย 13.1 26 

รวมทัง้ส้ิน 100.0  198 

 



   

 -47-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  45   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อการรณรงคใ์ห้  

          “ผูห้ญิง”  ลด / เลิกการสบูบหุร่ี   

ความคิดเหน็ต่อการรณรงคใ์ห้ “ผูห้ญิง” ลด / เลิกการสบูบหุร่ี   ร้อยละ จาํนวน 

เหน็ดว้ย เพราะ 21.5 43 

- ชว่ยทาํใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในโทษและพษิภยั

ของบหุรี ่ รอ้ยละ 
18.6 (8)   

- เพือ่ใหเ้กดิแบบอยา่งทีด่แีกค่นอืน่ เชน่ เยาวชน รอ้ยละ 16.3 (7)   

- เป็นการลดอตัราการเจบ็ปว่ยเชน่ โรคมะเรง็ รอ้ยละ 14.0 (6)   

- ลดจาํนวนผูส้บูบุหรีไ่ด ้ รอ้ยละ 11.6 (5)   

- เป็นการปลกูจติสาํนึกใหผู้ห้ญงิไมห่ลงไหลไปตาม

กระแสนิยม  รอ้ยละ 
4.7 (2)   

- ชว่ยป้องกนัแกไ้ขคา่นิยม/ความเชือ่ทีไ่มถ่กูตอ้ง รอ้ยละ 2.3 (1)   

- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 32.5 (14)   

ไมเ่หน็ดว้ย เพราะ 7.5 15 

- ผูห้ญงิผูช้ายเทา่เทยีมกนัและมนัไมใ่ชเ่รือ่งทีผ่ดิอะไร

มากมาย รอ้ยละ 
20.0 (3)   

- ควรทาํการรณรงคท์ัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ รอ้ยละ 13.3 (2)   

- เป็นเรือ่งธรรมดา รอ้ยละ 13.3 (2)   

- จะไดนํ้ารายไดม้าชว่ยเหลอืประเทศชาต ิ รอ้ยละ 6.7 (1)   

- ผูห้ญงิกส็บูไดแ้ต่ตอ้งดสูถานที ่ รอ้ยละ 6.7 (1)   

- เป็นสทิธสิว่นบคุคล รอ้ยละ 6.7 (1)   

- รณรงคแ์ต่ไมป่ฏบิตักิไ็มเ่กดิผล รอ้ยละ 6.7 (1)   

- การณรงคเ์ป็นการแกท้ีป่ลายเหตุ รอ้ยละ 6.7 (1)   

- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 19.9 (3)   

ไมม่คีวามคดิเหน็ 71.0 142 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200  

 

 

 

 



   

 -48-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  46  แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  

         “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ“ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  ร้อยละ จาํนวน 

เหน็ดว้ย เพราะ 14.0 28 

- เป็นทีส่าธารณะทีค่นอยูม่ากมาย บางคนสบูบางคนก็

ไมส่บู รอ้ยละ 
28.6 (8)   

- เป็นพษิและอากาศไมถ่่ายเท เป็นสถานทีปิ่ดอบั รอ้ยละ 21.4 (6)   

- เป็นการละเมดิสทิธคินทีไ่มส่บูบุหรี ่ รอ้ยละ 17.9 (5)   

- ลดกลิ่นทีจ่ะตดิเสือ้ผา้ รอ้ยละ 3.6 (1)   

- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 28.5 (8)   

ไมเ่หน็ดว้ย เพราะ 19.5 39 

- เป็นสถานทีบ่นัเทงิ เป็นสถานทีเ่ทีย่วไมค่วรหา้ม รอ้ยละ 41.0 (16)   

- บางคนตอ้งการสบูคลายเครยีด รอ้ยละ 10.3 (4)   

- ควรจดัโซนใหส้บูดกีว่า ใหห้า้มสบูสงสารคนตดิบุหรี ่ รอ้ยละ 7.7 (3)   

- คนไปเทีย่วสว่นมากจะสบู รอ้ยละ 7.7 (3)   

- เพิม่ความบนัเทงิ สนุก รอ้ยละ 2.6 (1)   

- ไมไ่ดร้บกวนคนทีไ่มไ่ดส้บู รอ้ยละ 2.6 (1)   

- เป็นสทิธสิว่นบคุคล รอ้ยละ 2.6 (1)   

- ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 25.5 (10)   

ไมม่คีวามคดิเหน็ 66.5 133 

รวมทัง้ส้ิน 100.0  200 
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ตารางท่ี  47  แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของตวัอย่างท่ีระบ ุข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการรณรงค ์

         เร่ืองการสบูบหุร่ีของผูห้ญิง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

      ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการรณรงคเ์ร่ืองการสบูบหุร่ีของผูห้ญิง ร้อยละ จาํนวน 

แสดงขอ้ควรระวงัและโทษของพษิภยัของการสบูบหุรีท่ีม่ต่ีอผูห้ญงิโดยตรง 26.1 12 

รณรงคใ์หส้งัคมหนัมาใหค้วามสนใจและใหค้วามสาํคญัปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผูห้ญงิใหม้ากขึน้ 
17.4 8 

จดัระเบยีบสถานทีส่บูบุหรี ่ 13.0 6 

ไมค่วรรณรงคใ์หเ้กดิความสิน้เปลอืงงบประมาณ เนื่องจากทกุอยา่งขึน้อยูก่บั 

สภาพแวดลอ้มของแต่ละบคุคล 
8.7 4 

ขายบุหรีใ่นราคาทีแ่พงขึน้กว่าเดมิ 6.5 3 

กาํหนดหา้มสบูบุหรีใ่นขณะตัง้ครรภ ์ 6.5 3 

จดักจิกรรมนนัทนาการในยามว่างใหผู้ห้ญงิ 4.3 2 

เพิม่การประชาสมัพนัธก์ารรณรงคเ์รือ่งพษิภยัทีเ่กดิจากการสบูบุหรีใ่หม้ากขึน้ 4.3 2 

จดัทาํการรณรงคท์ีช่ ีใ้หเ้หน็ว่าผูห้ญงิอาจจะมภีมูติา้นทานน้อยกว่าผูช้ายและ

เกดิโรคไดง้า่ยกว่าผูช้าย 
4.3 2 

ทาํซองบุหรีใ่หน่้ากลวัมากขึน้ 4.3 2 

ควรออกกฎหมายไมใ่หผู้ห้ญงิสบูบหุรี ่ 4.3 2 

จาํกดัสถานทีข่ายบุหรี ่ 2.2 1 

จาํกดัอายคุนสบู 2.2 1 

หา้มสบูบุหรีใ่นทีส่าธารณะ 2.2 1 

หา้มขายบุหรีใ่หก้บัเยาวชน 2.2 1 

รณรงคใ์หส้บูในทีส่ว่นตวั เชน่ หอ้งนอนของตวัเอง 2.2 1 

* หมายเหตุ จากจาํนวนผูต้อบทัง้หมด 46 คน  
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ตารางท่ี  48   แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามพฤติกรรมการด่ืม 

         เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์   

 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ ร้อยละ จาํนวน 

ดื่มเป็นประจาํ 7.5 15 

ดื่มเป็นบางครัง้  87.0 174 

ไมด่ื่ม 5.5 11 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 

 

ตารางท่ี  49  แสดงค่าร้อยละและจาํนวนของตวัอย่าง จาํแนกตามพฤติกรรมการเท่ียว 

        สถานบนัเทิง (เช่น ผบั/บาร ์/ คาราโอเกะ) ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา  

พฤติกรรมการเท่ียวสถานบนัเทิงในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ร้อยละ จาํนวน 

ไปเทีย่ว  ประมาณ 78.5 157 

- 1 ครัง้ รอ้ยละ 35.0 (55)   

- 2 ครัง้ รอ้ยละ 31.2 (49)   

- 3 ครัง้ รอ้ยละ 16.6 (26)   

- 4 ครัง้ รอ้ยละ 5.1 (8)   

- 5 ครัง้ รอ้ยละ 3.8 (6)   

- มากกวา่ 5 ครัง้ รอ้ยละ 7.6 (12)   

ไมร่ะบ ุ/ ไมต่อบ รอ้ยละ 0.7 (1)   

ไมไ่ดเ้ทีย่ว 17.5 35 

ไมไ่ดเ้ทีย่วเลย 4.0 8 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 200 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

บทสรปุผลการสาํรวจ 
 

 

 

ผลการศกึษา  “พฤตกิรรมและทศันคตต่ิอการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิไทย:กรณีศกึษาวยัรุน่
หญงิไทยอาย ุ15-  25 ปี ในเขตกรงุเทพมหานคร ”  โดยการสาํรวจประชากรกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 2 กลุ่ม 
คอื กลุ่มวยัรุน่หญงิไทยทัว่ไปอาย ุ15-25 ปี ทีพ่กัอาศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร  จาํนวน 1,047 ตวัอยา่ง 
และกลุ่มวยัรุน่หญงิไทยอาย ุ 15-25 ปีทีส่บูบุหรี ่และพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 200  
ตวัอยา่ง   

 

คณะผูว้จิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิสาํรวจภาคสนาม (Field Survey Research) ซึง่เป็นระเบยีบวธิี
เชงิปรมิาณ  (Quantitative Methodology) ในการวดัและประเมนิผล กาํหนดขนาดของตวัอยา่ง การสุม่
ตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห ์และการประมวลผล  โดยมกีารกาํหนดกรอบเน้ือหาในการ
สาํรวจตามวตัถุประสงคส์าํคญั 3 ประการ ประกอบดว้ย 

1. เพือ่สาํรวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 
2. เพือ่สาํรวจปจัจยัทีม่ผีลต่อการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 
3. เพือ่สาํรวจทศันคตต่ิอการสบูบหุรีข่องวยัรุน่หญงิไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
 

โครงการนี้ ไดด้าํเนินการระหว่างวนัที ่ 23 เมษายน 2553 ถงึวนัที ่4 พฤษภาคม 2553  ผลการ
สาํรวจสรปุสาระสาํคญัไดด้งันี้ 

 
 

  พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการสาํรวจพฤตกิรรมการสบูบุหรี่ ของวยัรุน่หญงิไทยในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ตวัอยา่ง
รอ้ยละ 89.8 ระบุ ไมส่บูบุหรี ่รอ้ยละ 7.0 สบูบุหรี่ เป็นบางครัง้ และรอ้ยละ 3.2 สบูบุหรีเ่ป็นประจาํ (ทกุวนั
หรอืเกอืบทกุวนั ) โดยมปีรมิาณการสบูบุหรีเ่ฉลีย่วนัละประมาณ 4-5 มวน ยีห่อ้บหุรีท่ีส่บูไดแ้ก ่ LM กรอง
ทพิย ์สายฝนและมาโบโร ่เป็นตน้ คา่ใชจ้่ายในการซือ้บุหรีป่ระมาณซองละ 63 บาท ประเภทบุหรีท่ีว่ยัรุน่
หญงินิยมสบูมากทีส่ดุคอื บุหรีร่สออ่น (ไลท)์ (รอ้ยละ 55.0) รองลงมาคอืรสเมนทอล (เขยีว) (รอ้ยละ 38.5) 
และรสมาตรฐานดัง้เดมิ (รอ้ยละ 30.5) สถานทีท่ีน่ิยมซือ้บุหรีไ่ดแ้ก ่รา้นสะดวกซือ้/มนิิมารท์ (รอ้ยละ 87.8) 
รองลงมาคอื ซือ้ทีร่า้นขายของชาํ/โชวห์ว่ยทัว่ไป (รอ้ยละ 56.3) และซือ้ทีส่ถานบนัเทงิ เชน่ ผบั/บาร/์คารา
โอเกะ (รอ้ยละ 26.4) สาํหรบัสถานทีท่ีต่วัอยา่งนิยมสบูบุหรีม่ากทีส่ดุคอื ใน สถานบนัเทงิ เชน่ ผบั/บาร/์คา
ราโอเกะ (รอ้ยละ 68.5) รองลงมาคอืทีบ่า้นรอ้ยละ 52.0 ทีท่าํงานรอ้ยละ 28.5 และสวนสาธารณะรอ้ยละ 
17.0 ทัง้นี้  “สถานทีท่ีเ่ร ิม่สบูบุหรีค่ร ัง้แรก ” คอื สถานบนัเทงิ  (รอ้ยละ 45.2) รองลงมาคอืในโรงเรยีน 
สถานศกึษา (รอ้ยละ 24.1) และทีบ่า้น (รอ้ยละ 11.1) ซึง่เมือ่พจิารณาอายเุฉลีย่เริม่สบูบุหรีค่ร ัง้แรก คอื 
อาย ุ18 ปี   
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 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสบูบหุร่ีของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการสาํรวจพบว่าวยัรุน่หญงิทีม่คีนในครอบครวัสบูบุหรี ่จะมกีารสบูบุหรีส่งูมากกว่าวยัรุน่หญงิที่
ไมม่คีนในครอบครวัสบูบุหรี ่ในอตัราการสบูบุหรีร่อ้ยละ 14.2 ในขณะทีว่ยัรุน่หญงิทีไ่มม่คีนในครอบครวัสบู
บุหรีจ่ะมอีตัราการสบูบุหรีร่อ้ยละ 4.3 (บคุคลในครอบครวัทีส่บูบหุรี ่ไดแ้ก ่พอ่ พี่ /น้องชาย และลุง/ป้า/น้า/
อา) เหตุผลทีท่าํใหว้ยัรุน่หญงิในปจัจุบนัสบูบุหรี ่เนื่องจากตอ้งการผอ่นคลายความเครยีด /ความหงดุหงดิ 
(รอ้ยละ 73.3) เพือ่นชวนใหส้บูบหุรี่ /สบูตามเพือ่น (รอ้ยละ 42.6) และความเคยชนิ / สบูมานานแลว้      
(รอ้ยละ 31.8) สาํหรบัเหตุผลทีท่าํใหไ้มส่ามารถเลกิสบูบุหรีไ่ดเ้นื่องจาก ตอ้งการคลายเครยีด สบายใจ 
(รอ้ยละ 13.9) ยงัไมเ่ป็นอะไร  รา่งกายยงัแขง็แรงด ี(รอ้ยละ  11.1) และตอ้งการเขา้สงัคม  เพือ่นในกลุ่ม
ยงัคงสบูบหุรี ่(รอ้ยละ 6.5)   
 

 ทศันคติต่อการสบูบหุร่ีของวยัรุ่นหญิงไทย  
  

 ผลการสาํรวจ เรือ่ง “ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการสบูบุหรี่ ” ในมมุมองของกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิ

ทัว่ไปสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 82.7 เหน็ว่าการสบูบุหรีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อ  “ตวัผูส้บูเอง” อยา่งไรกต็าม

ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรีเ่หน็ว่ามผีลกระทบ ต่อ “ตวัผูส้บูเอง” เพยีงรอ้ยละ  34.5 

เทา่นัน้ 

 กลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทัว่ไป เหน็ว่า การสบูบุหรีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อ “ผูอ้ืน่” ถงึรอ้ยละ 78.0 

ซึง่แตกต่างกบัความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่ง วยัรุ่นหญงิทีส่บูบหุรีท่ีเ่หน็วา่การสบูบหุรีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ

ผลกระทบต่อ “ผูอ้ืน่” เพยีง   รอ้ยละ 22.7 เทา่นัน้ 

 เมือ่สอบถามความรูส้กึตาํหนิตเิตยีน “ผูห้ญงิอาย ุ20 ปีขึน้ไป” ทีส่บูบหุรี ่ ในกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่

หญงิทัว่ไป  พบว่า ตวัอยา่งรูส้กึ ตาํหนิตเิตยีน “ผูห้ญงิอาย ุ 20 ปีขึน้ไป ” ทีส่บูบหุรี่ รอ้ยละ 43.5  สว่น

ตวัอยา่งกลุ่มวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรี ่เหน็ว่า รูส้กึตาํหนติเิตยี น เพยีงรอ้ยละ 4.5 ในขณะทีค่วามรูส้กึ ตาํหนิติ

เตยีน “วยัรุน่หญงิอายตุํ่ากว่า 20  ปี” ทีส่บูบหุรี่  ในกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทัว่ไป  รอ้ยละ 64.7 สว่นวยัรุ่น

หญงิทีส่บูบหุรี ่รอ้ยละ 22.7 เทา่นัน้ทีร่ะบุ ตาํหนิตเิตยีน “วยัรุน่หญงิอายตุํ่ากว่า 20 ปี” ทีส่บูบหุรี ่

 นอกจากนี้การสาํรวจทศันคตขิองกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทัว่ไปเกีย่วกบักระแสการต่อตา้น การสบู

บหุรีข่องผูห้ญงิในสงัคมไทยในปจัจบุนั พบว่า ตวัอยา่งสว่นใหญ่รอ้ยละ 74.2 เหน็ว่ากระแสต่อตา้นการสบู

บหุรีข่องผูห้ญงิในสงัคมไทยในปจัจบุนัยงัม ี “น้อยเกนิไป ” ในขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 7.4 ทีเ่หน็ว่ามมีาก

เกนิไป และรอ้ยละ 18.4 เหน็ว่าพอเหมาะพอด ี

 สาํหรบั ประเดน็เรือ่ง “การรณรงคใ์หผู้ห้ญงิลด/เลกิการสบูบหุรี่ ” พบว่า กลุ่ มตวัอยา่งวยั รุ่นหญงิ

ทัว่ไป ระบุ เหน็ดว้ยกบั  “การรณรงคใ์หผู้ห้ญงิลด/เลกิการสบูบหุรี่ ” ถงึรอ้ยละ 79.8 ซึง่เป็นไปในทศิทาง

ตรงกนัขา้มกบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรี ่ทีร่ะบุเหน็ดว้ย เพยีงรอ้ยละ 21.5  
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 การประเมนิ ภาพสะทอ้นจากสงัคมโดยรวมในมมุมองของวยัรุ่นหญงิทีส่บูบหุรี ่รอ้ยละ 43.9 เหน็ว่า

สงัคมไทยสว่นใหญ่ “คอ่นขา้งตาํหนิ-ตาํหนิมาก” ต่อการสบูบหุรีข่องผูห้ญงิ รอ้ยละ 38.4 ระบุ ไมแ่น่ใจ และ

รอ้ยละ 17.7 รูส้กึวา่ “ไมค่อ่ยตาํหน-ิไมต่าํหนเิลย ” ซึง่กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่รอ้ยละ 54.0 มคีวามรูส้กึ “ไม่

คอ่ยกงัวล-ไมก่งัวลเลย” ต่อมมุมองของสงัคมทีม่ต่ีอผูห้ญงิทีส่บูบหุรี ่ในขณะทีร่อ้ยละ 16.2 รูส้กึ “คอ่นขา้ง

กงัวล-กงัวลอยา่งยิง่” และรอ้ยละ 29.8 ไมแ่น่ใจ     

 สาํหรบัประเดน็การ “หา้มสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ ” พบว่าตวัอยา่ง กลุ่มวยัรุน่หญงิทัว่ไป  รอ้ยละ 

57.2 เหน็ดว้ยทีจ่ะ “หา้มสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ”  ในขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทีส่บูบุหรีร่ะบุ เหน็ดว้ย 

เพยีงรอ้ยละ 14.0 เทา่นัน้ 

 ขอ้เสนอแนะในการรณรงคเ์รือ่งการสบูบุหรีข่อง ผูห้ญงิ ในกลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่หญงิทัว่ไป เหน็ว่า 

ควรมกีารนําเสนอโทษและพษิภยัของการสบูบุหรีใ่หเ้หน็ชดัเจนขึน้ ควรรว่มมอืกนัทกุฝา่ยรณรงคใ์หเ้ขม้ขน้

จรงิจงัมากขึน้ ควรเน้นการรณรงคแ์กป้ญัหาในกลุ่มเดก็วยัรุน่มากขึน้  มกีารใชส้ือ่โฆษณา/ประชาสมัพนัธ ์

และใชม้าตรการทางกฎหมายอยา่งจรงิจงั เป็นตน้ และขอ้เสนอแนะการรณรงคเ์รือ่งการสบูบุหรีข่องกลุ่ม

ตวัอยา่งวยัรุ่นหญงิทีส่บูบหุรี ่คอื แสดงขอ้ควรระวงัและโทษของพษิภยัของการสบูบหุรีท่ีม่ต่ีอผูห้ญงิ

โดยตรง รณรงคใ์หส้งัคมหนัมาใหค้วามสนใจและใหค้วามสาํคญั กบัปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูห้ญงิใหม้ากขึน้ 

และควรมกีารจดัระเบยีบสถานทีส่บูบหุรี ่(รอ้ยละ 13.0) เป็นตน้   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 



   

 -56-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

 

ตารางวิเคราะหเ์พ่ิมเติม 
 

ตารางท่ี  1  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามสถานภาพของตวัอย่าง 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

สถานภาพ 

โสด 
สมรส / หม้าย / 

หย่า / แยกกนัอยู่ 

สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั)  
2.5 8.6 

(24) (9) 

สบูเป็นครัง้คราว  
6.7 9.5 

(63) (10) 

ไมส่บู 
90.8 81.9 

(855) (86) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(942) (105) 

 

ตารางท่ี  2  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามช่วงอายขุองตวัอย่าง 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 
ช่วงอาย ุ

15-17 ปี 18-20 ปี 21-23 ปี 24-25 ปี 

สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั)  
2.4 3.7 3.3 2.8 

(6) (13) (9) (5) 

สบูเป็นครัง้คราว  
5.7 5.1 9.3 9.0 

(14) (18) (25) (16) 

ไมส่บู 
91.9 91.2 87.4 88.2 

(225) (324) (235) (157) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 100.0 

(245) (355) (269) (178) 
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ตารางท่ี  3  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามการศึกษาท่ีสาํเรจ็มาสงูสดุ 

      ของตวัอย่าง 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

การศึกษาท่ีสาํเรจ็มาสูงสุด 

มธัยมศึกษา 

ตอนต้น 

หรอืตํา่กว่า 

มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย

หรอืเทียบเท่า/

ปวช. 

อนุปริญญา 

หรอืเทียบเท่า

หรอื ปวส. 

ปริญญาตรี

ขึน้ไป 

สบูประจาํ 

(ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั) 

5.1 3.0 1.7 1.8 

(13) (15) (2) (3) 

สบูเป็นครัง้คราว 
6.3 7.2 14.0 2.4 

(16) (36) (17) (4) 

ไมส่บู 
88.6 89.8 84.3 95.8 

(227) (451) (102) (160) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 100.0 

(256) (502) (121) (167) 

 

ตารางท่ี  4  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามอาชีพประจาํท่ีมีรายได้หลกั 

     ของตวัอย่าง 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

อาชีพประจาํท่ีมีรายได้หลกั  

ลูกจ้าง/ 

พนักงานบริษทั 

นักเรียน/

นักศึกษา 
อาชีพอ่ืนๆ  

สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั)  
4.4 1.6 6.3 

(9) (10) (13) 

สบูเป็นครัง้คราว  
5.4 6.2 10.6 

(11) (39) (22) 

ไมส่บู 
90.2 92.2 83.1 

(185) (579) (172) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 

(205) (628) (207) 
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ตารางท่ี  5  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามรายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน 

      ของตวัอย่าง 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

รายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน 

ไม่เกิน  5,000 

บาท  

5,001-10,000 

บาท  

10,001 บาท ขึน้

ไป 

สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั)  
1.3 5.2 3.3 

(4) (20) (3) 

สบูเป็นครัง้คราว  
4.9 9.4 4.4 

(15) (36) (4) 

ไมส่บู 
93.8 85.4 92.3 

(289) (329) (84) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 

(308) (385) (91) 

 

ตารางท่ี  6  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามท่ีพกัอาศยัในปัจจบุนัของ 

      ตวัอย่าง 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

ท่ีพกัอาศยัในปัจจบุนั 

บา้น  

หอพกั/ 

อพารท์เม้นท์/

ห้องเช่า  

  ท่ีพกัอาศยัอ่ืนๆ 

เช่น คอนโด 

อาคารพาณิชย ์

สบูประจาํ  

(ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั)  

2.6 3.8 6.3 

(17) (14) (2) 

สบูเป็นครัง้คราว  
7.0 6.3 12.5 

(45) (23) (4) 

ไมส่บู 
90.4 89.9 81.2 

(585) (329) (26) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 

(647) (366) (32) 
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ตารางท่ี  7  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามการมีเพ่ือนสนิทท่ีสบูบหุร่ี 

      ของตวัอย่าง  (เฉพาะคนท่ีมีเพ่ือนสนิท) 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

การมีเพ่ือนสนิทท่ีสบูบหุร่ี 

มีเพ่ือนสนิท 

ท่ีสบูบหุร่ี 

ไม่มีเพ่ือนสนิท 

ท่ีสบูบหุร่ี 

สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั) 
6.7 0.6 

(26) (3) 

สบูเป็นครัง้คราว 
15.8 1.9 

(61) (10) 

ไมส่บู 
77.5 97.5 

(299) (523) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(386) (536) 

 

 

ตารางท่ี  8  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม 

        แอลกอฮอล ์ของตวัอย่าง 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ด่ืมเป็นประจาํ  ด่ืมเป็นบางครัง้   ไม่ด่ืม  

สบูประจาํ  

(ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั)  

14.8 5.1 1.1 

(4) (23) (6) 

สบูเป็นครัง้คราว  
22.2 12.6 1.8 

(6) (57) (10) 

ไมส่บู 
63.0 82.3 97.1 

(17) (373) (551) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 

(27) (453) (567) 
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ตารางท่ี  9  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามพฤติกรรมการเท่ียวสถานบนัเทิง 

                   ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของตวัอย่าง 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

พฤติกรรมการเท่ียวสถานบนัเทิง 

ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา  

ไปเท่ียว  

ไม่ได้เท่ียวในรอบ 

3 เดือนท่ีผ่านมา /  

ไม่ได้เท่ียวเลย 

สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั) 
7.8 1.7 

(19) (14) 

สบูเป็นครัง้คราว 
15.1 4.5 

(37) (36) 

ไมส่บู 
77.1 93.8 

(189) (752) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(245) (802) 

 

ตารางท่ี  10  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามการมีบคุคลในครอบครวัของ 

          ตวัอย่างท่ีสบูบหุร่ี 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

 การมีบคุคลในครอบครวัสบูบหุร่ี 

มีคนในครอบครวั 

สบูบหุร่ี 

ไม่มีคนใน

ครอบครวั 

สบูบหุร่ี  

สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั) 
4.6 1.1 

(29) (4) 

สบูเป็นครัง้คราว 
9.6 3.2 

(61) (12) 

ไมส่บู 
85.8 95.7 

(545) (354) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(635) (370) 



   

 -61-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  11  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามการมีบิดาสบูบหุร่ี 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 
 การมีบิดาสบูบหุร่ี 

บิดาสบูบหุร่ี บิดาไม่สบูบหุร่ี 

สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั) 
2.5 3.5 

(10) (23) 

สบูเป็นครัง้คราว 
9.9 5.2 

(39) (34) 

ไมส่บู 
87.6 91.3 

(344) (597) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(393) (654) 

 

ตารางท่ี  12  แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการสบูบหุร่ี จาํแนกตามการมีมารดาสบูบหุร่ี 

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 
 การมีมารดาสบูบหุร่ี 

มารดาสบูบหุร่ี มารดาไม่สบูบหุร่ี 

สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั) 
16.7 2.8 

(4) (29) 

สบูเป็นครัง้คราว 
16.7 6.7 

(4) (69) 

ไมส่บู 
66.6 90.5 

(16) (925) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(24) (1,023) 
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ตารางท่ี  13   แสดงค่ารอ้ยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสูบบุหร่ีในสถานบนัเทิง”  

        จาํแนกตามสถานภาพของตวัอย่าง 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ “ห้ามสูบบุหร่ีในสถาน

บนัเทิง” 

สถานภาพ 

โสด 
สมรส / หม้าย / หย่า / 

แยกกนัอยู ่

เหน็ดว้ย 
56.9 59.6 

(534) (62) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
8.0 13.5 

(75) (14) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
35.1 26.9 

(330) (28) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(939) (104) 

 

 

ตารางท่ี  14  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

        จาํแนกตามช่วงอายขุองตวัอย่าง 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  

“ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง” 

ช่วงอาย ุ

15-17 ปี 18-20 ปี 21-23 ปี 24-25 ปี 

เหน็ดว้ย 
51.4 55.8 61.7 60.7 

(125) (197) (166) (108) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
4.5 9.3 9.7 10.7 

(11) (33) (26) (19) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
44.1 34.9 28.6 28.6 

(107) (123) (77) (51) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 100.0 

(243) (353) (269) (178) 
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ตารางท่ี  15  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

        จาํแนกตามการศึกษาท่ีสาํเรจ็มาสงูสดุของตวัอย่าง 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ 

“ห้ามสูบบุหร่ีในสถานบนัเทิง” 

การศึกษาท่ีสาํเรจ็มาสูงสุด 

มธัยมศึกษา 

ตอนต้น 

หรอืตํา่กว่า 

มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย

หรอื

เทียบเท่า/

ปวช. 

อนุปริญญา 

หรอืเทียบเท่า

หรอื ปวส. 

ปริญญาตรี

ขึน้ไป 

เหน็ดว้ย 
48.4 57.3 58.3 69.5 

(123) (287) (70) (116) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
6.7 8.0 11.7 10.8 

(17) (40) (14) (18) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
44.9 34.7 30.0 19.7 

(114) (174) (36) (33) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 100.0 

(254) (501) (120) (167) 

 

ตารางท่ี  16  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

        จาํแนกตามอาชีพประจาํท่ีมีรายได้หลกัของตวัอย่าง 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ 

 “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง” 

อาชีพประจาํท่ีมีรายได้หลกั  

ลูกจ้าง/ 

พนักงาน

บริษทั 

นักเรียน/

นักศึกษา 
อาชีพอ่ืนๆ  

เหน็ดว้ย 
58.5 59.0 51.2 

(120) (368) (106) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
8.8 7.7 10.6 

(18) (48) (22) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
32.7 33.3 38.2 

(67) (208) (79) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 

(205) (624) (207) 



   

 -64-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  17  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

        จาํแนกตามรายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือนของตวัอย่าง 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  

“ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง” 

รายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือน 

ไม่เกิน  5,000 

บาท  

5,001-10,000 

บาท  

10,001 บาท  

ขึน้ไป 

เหน็ดว้ย 
58.2 56.8 61.5 

(178) (218) (56) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
5.2 11.5 8.8 

(16) (44) (8) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
36.6 31.7 29.7 

(112) (122) (27) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 

(306) (384) (91) 

 

 ตารางท่ี  18  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

          จาํแนกตามท่ีพกัอาศยัในปัจจบุนัของตวัอย่าง 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  

“ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง” 

ท่ีพกัอาศยัในปัจจบุนั 

บา้น  

หอพกั/ 

อพารท์เม้นท์/

ห้องเช่า  

  ท่ีพกัอาศยัอ่ืนๆ 

เช่น คอนโด 

อาคารพาณิชย ์

เหน็ดว้ย 
53.3 63.1 62.5 

(343) (231) (20) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
9.2 7.4 9.4 

(59) (27) (3) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
37.5 29.5 28.1 

(241) (108) (9) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 

(643) (366) (32) 

 

 



   

 -65-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  19   แสดงค่ารอ้ยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสูบบุหร่ีในสถานบนัเทิง”  

        จาํแนกตามการมี เพื่อนสนิทท่ีสูบบุหรี่ของตวัอย่าง (เฉพาะคนท่ีมีเพือ่นสนิท) 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ “ห้ามสูบบุหร่ีในสถานบนัเทิง” 

การมีเพื่อนสนิทท่ีสูบบุหร่ี 

มีเพือ่นสนิท 

ท่ีสูบบุหร่ี 

ไม่มีเพื่อนสนิท 

ท่ีสูบบุหร่ี 

เหน็ดว้ย 
57.7 60.4 

(222) (322) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
13.0 5.3 

(50) (28) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
29.3 34.3 

(113) (183) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(385) (533) 

 

ตารางท่ี  20  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

        จาํแนกตามพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของตวัอย่าง 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  

“ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง” 

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ด่ืมเป็นประจาํ  
ด่ืมเป็น

บางครัง้   
ไม่ด่ืม  

เหน็ดว้ย 
51.9 56.6 57.8 

(14) (256) (326) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
11.1 11.5 6.0 

(3) (52) (34) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
37.0 31.9 36.2 

(10) (144) (204) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 100.0 

(27) (452) (564) 

 

 

 

 



   

 -66-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  21  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

        จาํแนกตามพฤติกรรมการเท่ียวสถานบนัเทิงในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาของตวัอย่าง 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  

“ห้ามสูบบุหร่ีในสถานบนัเทิง” 

พฤติกรรมการเท่ียวสถานบนัเทิงในช่วง 

3 เดือนท่ีผา่นมา  

ไปเท่ียว  

ไม่ได้เท่ียวในรอบ 

3 เดือนท่ีผา่นมา / 

ไม่ได้เท่ียวเลย 

เหน็ดว้ย 
60.7 56.1 

(148) (448) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
12.7 7.3 

(31) (58) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
26.6 36.6 

(65) (293) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(244) (799) 

 

ตารางท่ี  22  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

        จาํแนกตามการมีบคุคลในครอบครวัของตวัอย่างสบูบหุร่ี 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  

“ห้ามสูบบุหร่ีในสถานบนัเทิง” 

การมีบคุคลในครอบครวัสบูบหุร่ี  

มีคนในครอบครวั

สูบบุหร่ี   

ไม่มีคนใน

ครอบครวัสบูบหุร่ี   

เหน็ดว้ย 
55.4 58.4 

(350) (216) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
9.8 7.0 

(62) (26) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
34.8 34.6 

(220) (128) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(632) (370) 

 

 

 



   

 -67-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  23  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

        จาํแนกตามการมีบิดาสบูบหุร่ี 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ 

 “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง” 

 การมีบิดาสบูบหุร่ี 

บิดาสบูบหุร่ี บิดาไม่สบูบหุร่ี 

เหน็ดว้ย 
51.7 60.4 

(202) (394) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
9.7 7.8 

(38) (51) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
38.6 31.8 

(151) (207) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(391) (652) 

 

ตารางท่ี  24  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ  “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

        จาํแนกตามการมีมารดาสบูบหุร่ี 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ 

“ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง” 

 การมีมารดาสบูบหุร่ี 

มารดาสบูบหุร่ี มารดาไม่สบูบหุร่ี 

เหน็ดว้ย 
56.6 57.2 

(13) (583) 

ไมเ่หน็ดว้ย  
21.7 8.2 

(5) (84) 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 
21.7 34.6 

(5) (353) 

รวมทัง้ส้ิน 
100.0 100.0 

(23) (1,020) 

 

 

 



   

 -68-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  25  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็ เก่ียวกบัผลกระทบท่ีตนเองจะได้รบัจากการสบูบหุร่ี 

         เปรียบเทียบระหว่างวยัรุ่นหญิงทัว่ไปกบัวยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี  

 ผลกระทบท่ีตนเองจะได้รบัจากการสบูบหุร่ี 
 วยัรุ่นหญิงทัว่ไป 

(ค่าร้อยละ) 

วยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี 

(ค่าร้อยละ) 

เกดิผลกระทบ 82.7 34.5 

ไมเ่กดิผลกระทบ  2.6 33.0 

ไมแ่น่ใจ 14.7 32.5 

รวมทัง้ส้ิน  100.0  100.0 

 

 

ตารางท่ี  26  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็ เก่ียวกบัผลกระทบท่ี “ผู้อ่ืน” จะได้รบัจากการสบูบหุร่ี 

         เปรียบเทียบระหว่างวยัรุ่นหญิงทัว่ไปกบัวยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี  

              ผลกระทบท่ี “ผู้อ่ืน” ได้รบัจากการสบูบหุร่ี 
 วยัรุ่นหญิงทัว่ไป 

(ค่าร้อยละ) 

วยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี 

(ค่าร้อยละ) 

เกดิผลกระทบต่อผูอ้ืน่ 78.0 22.7 

ไมเ่กดิผลกระทบกบัใคร 3.8 28.3 

ไมแ่น่ใจ 18.2 
 

49.0 

รวมทัง้ส้ิน  100.0 100.0 

 

 

 

 

 



   

 -69-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  27  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็ เก่ียวกบัความรูสึ้กตาํหนิติเตียน 

                 “ผูห้ญิงอาย ุ20 ปีขึน้ไป” ที่สูบบุหร่ีเปรียบเทียบระหว่างวยัรุ่นหญิงทั่วไปกบัวยัรุ่นหญิงที่สูบบุหร่ี  

ความรูส้ึกตาํหนิติเตียน  

“ผูห้ญิงอาย ุ20 ปีขึน้ไป” ท่ีสบูบหุร่ี 

 วยัรุ่นหญิงทัว่ไป 

(ค่าร้อยละ) 

วยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี 

(ค่าร้อยละ) 

ตาํหนิ 43.5 4.5 

ไมต่าํหนิ 16.0 27.8 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 40.5 67.7 

รวมทัง้ส้ิน  100.0  100.0 

 

ตารางท่ี  28  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็ เก่ียวกบัความรูสึ้กตาํหนิติเตียน   

                 “วยัรุ่นหญิงอายตุํา่กว่าอาย ุ20 ปี” ท่ีสบูบหุร่ี” เปรียบเทียบระหว่างวยัรุ่นหญิงทัว่ไป 

           กบัวยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี  

  ความรูส้ึกตาํหนิติเตียน  

“วยัรุ่นหญิงอายตุํา่กว่า 20 ปี” ท่ีสบูบหุร่ี 

 วยัรุ่นหญิงทัว่ไป 

(ค่าร้อยละ) 

วยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี 

(ค่าร้อยละ) 

ตาํหนิ 64.7 22.7 

ไมต่าํหน ิ 5.8 7.1 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 29.5 70.2 

รวมทัง้ส้ิน  100.0  100.0 

 

 

 

 

 



   

 -70-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  29  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็ เก่ียวกบัการรณรงคใ์ห้ “ผูห้ญิง” ลด / เลิกการ 

                     สบูบหุร่ีเปรียบเทียบระหว่างวยัรุ่นหญิงทัว่ไปกบัวยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี  

ความคิดเหน็ต่อการรณรงคใ์ห้ “ผูห้ญิง”  

ลด / เลิกการสบูบหุร่ี 

 วยัรุ่นหญิงทัว่ไป 

(ค่าร้อยละ) 

วยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี 

(ค่าร้อยละ) 

เหน็ดว้ย 79.8 21.5 

ไมเ่หน็ดว้ย 1.3 7.5 

ไมม่คีวามคดิเหน็ 18.9 71.0 

รวมทัง้ส้ิน  100.0  100.0 

 

ตารางท่ี  30  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็เก่ียวกบัการ “ห้ามสบูบหุร่ีในสถานบนัเทิง”  

                      เปรียบเทียบระหว่างวยัรุ่นหญิงทัว่ไปกบัวยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี  

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการ “ห้ามสบูบหุร่ีในสถาน

บนัเทิง” 

 วยัรุ่นหญิงทัว่ไป 

(ค่าร้อยละ) 

วยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี 

(ค่าร้อยละ) 

เหน็ดว้ย 57.2 14.0 

ไมเ่หน็ดว้ย  8.5 19.5 

ไมม่คีวามคดิเหน็  34.3 66.5 

รวมทัง้ส้ิน  100.0  100.0 

 

 

 

 

 

 



   

 -71-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

ตารางท่ี  31  แสดงค่าร้อยละของความคิดเหน็ เก่ียวกบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์  

                     เปรียบเทียบระหว่างวยัรุ่นหญิงทัว่ไปกบัวยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี  

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
วยัรุ่นหญิงทัว่ไป 

(ค่าร้อยละ)  

วยัรุ่นหญิงท่ีสบูบหุร่ี 

(ค่าร้อยละ) 

ดื่มเป็นประจาํ 2.6 7.5 

ดื่มเป็นบางครัง้ 43.3 87.0 

ไมด่ืม่ 54.1 5.5 

รวมทัง้ส้ิน  100.0  100.0 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 



 

 -73-ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน 

แบบสอบถาม เรือ่ง 
ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั กาํลงัสาํรวจความคดิเหน็เกีย่วกบั การสบูบหุรีข่องของผูห้ญงิ  

จงึใคร่ขอความอนุเคราะหจ์ากทา่นตอบแบบสอบถามต่อไปน้ี เพือ่นําขอ้มลูดงักล่าวนําเสนอต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

หมายเหตุ

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามต้องเป็นผูห้ญิงอายุ 15 – 25 ปี และอยู่อาศยัอยู่ในกรงุเทพมหานคร 
----------------------------------------------------------------------- 

1. ปกตทิ่านสบูบุหรีบ่่อยเพยีงใด 
        1. สบูประจาํ (ทกุวนัหรอืเกอืบทกุวนั)         2. สบูเป็นครัง้คราว 3. ไม่สบู (ข้ามไปข้อ 2) 

2. นอกจากตวัท่านแลว้ สมาชกิในบา้นของทา่นมใีครบา้งทีส่บูบหุรี่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. พ่อ 2. แม ่ 3. พี/่น้องชาย   4. พี/่น้องสาว 5. ปูห่รอืตา  
        6. ยา่หรอืยาย 7. ลุง/ป้า/น้า/อา      8. คนรบัใช้/คนงานในบา้น 9. อืน่ๆ (ระบ)ุ .............................. 
        10. ไม่มคีนอื่นทีส่บู 
3. ทา่นมเีพือ่นสนิทหรอืไม่ 
 1. ม ี             2. ไม่ม ี(ขา้มไปตอบตอนที ่ 2)    
4. เพือ่นสนิทเหล่าน้ี มคีนทีส่บูบหุรีห่รอืไม ่(ไม่นับรวมตวัท่าน) 
       1. มเีพือ่นสนิททีส่บูบหุรี ่(ไม่นับตวัท่าน) จาํนวน ………… คน   แบง่เป็นชาย …….. คน หญงิ ……….. คน 
       2. ไมม่เีพือ่นสนิททีส่บูบหุรี่ 
ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีของผูห้ญิง 

1.   ปกตทิา่นพบเหน็ “ผูห้ญงิสบูบหุรี่” บ่อยเพยีงใด 
 1. พบเหน็ประมาณ ……… วนัต่อสปัดาห์ (หรอื ……… วนัต่อเดอืน)   2. ไม่เคยพบเหน็ 
2.   ทา่นคดิวา่การสบูบหุรีข่องผูห้ญงิ “ก่อใหเ้กดิผลกระทบ” ต่อตวัผูส้บูเองหรอืไม่ 
      1. เกดิผลกระทบ คอื ..................................................................................................................................... 
      2. ไมเ่กดิผลกระทบ   3. ไมแ่น่ใจ 
3.   ทา่นคดิวา่การสบูบหุรีข่องผูห้ญงิ “ก่อใหเ้กดิผลกระทบ” ต่อบุคคลอื่นหรอืไม่ 
 1. เกดิผลกระทบต่อผูอ้ืน่ คอื …………………………………………………………………………………………………… 
       2. ไม่เกดิผลกระทบกบัใคร               3. ไม่แน่ใจ 
4.    ท่านรูส้กึตําหนิหรอืไม่ที ่“ผูห้ญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป” สบูบหุรี ่ 
 1. ตําหนิ เพราะ ..................................................................................................................................................................................................................................... 
    2. ไม่ตําหนิ เพราะ ............................................................................................................................................................................................................................... 
 3. ไมม่คีวามเหน็ 
5.   ท่านรูส้กึตําหนิหรอืไม่ที ่“วยัรุน่หญิงอายุตํา่กว่า 20 ปี” สบูบหุรี ่ 
 1. ตําหนิ เพราะ ..................................................................................................................................................................................................................................... 
    2. ไม่ตําหนิ เพราะ ............................................................................................................................................................................................................................... 
 3. ไมม่คีวามเหน็ 
6. ทา่นมพีีน้่องทีเ่ป็นผูห้ญงิหรอืไม่ 
  1. ม ีจาํนวน .......... คน                   2. ไมม่พีีน้่องทีเ่ป็นผูห้ญงิ (ข้ามไปตอบข้อ 7)    
 6.1.   หากพบวา่พีส่าวหรอืน้องสาวของทา่นสบูบหุรี ่ทา่นจะวา่กล่าวตกัเตอืนหรอืไม่ 
         1. จะวา่กล่าวตกัเตอืน เพราะ ............................................................................................................................................................................................... 
             2. ไมว่า่กล่าวตกัเตอืน เพราะ..................................................................................................................             3. ไมม่คีวามเหน็ 
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7.    ทา่นรูส้กึวา่ “กระแสต่อต้านการสบูบหุรีข่องผูห้ญิง” ในสงัคมไทยปจัจุบนัมมีากหรอืน้อยเกนิไป  
       1. มกีารต่อตา้นมากเกนิไป  2. น้อยเกนิไป   3. พอเหมาะพอดี 
8. ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการรณรงคใ์ห ้“ผูห้ญิง” ลด / เลกิการสบูบหุรี่ 
 1. เหน็ดว้ย เพราะ ................................................................................................................................................................................................................................   
 2. ไมเ่หน็ดว้ย เพราะ .......................................................................................................................................................................... 3. ไมม่คีวามเหน็ 
9. ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการ “ห้ามสูบบุหรีใ่นสถานบนัเทิง”  
 1. เหน็ดว้ย เพราะ ................................................................................................................................................................................................................................          
 2. ไมเ่หน็ดว้ย เพราะ .......................................................................................................................................................................... 3. ไมม่คีวามเหน็ 
10. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการรณรงคเ์รือ่งการสบูบหุรีข่องผูห้ญงิ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      1)............................................................................................................................................................................................... 
      2)............................................................................................................................................................................................... 
      3)............................................................................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

1.  สถานภาพสมรส      1. โสด            2. สมรส  3. มา่ย/หย่า/แยกกนัอยู่ 
2.  อาย ุ.................... ปี 
3.  ทา่นมบีตุรหรอืไม่           1. ม ีจาํนวน .......... คน  2. ไม่ม ี
4.     จาํนวนสมาชกิในครอบครวัในปจัจบุนั (นบัรวมตวัท่านดว้ย) …………… คน เป็นหญงิ …….. คน   ชาย ……. คน 
5.    การศกึษาทีส่าํเรจ็มาสงูสดุ  1. มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่ากว่า        2. มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าหรอื ปวช. 
    3. อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่หรอื ปวส.  4. ปรญิญาตรี    5. สงูกว่าปรญิญาตรี 
6.     อาชพีประจาํทีท่าํเป็นหลกั 
         1. รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 2. ลกูจา้ง/พนกังานบรษิทั   3. ผูป้ระกอบการ/เจา้ของกจิการ           
         4. คา้ขายรายยอ่ย          5. นกัเรยีน/นกัศกึษา       6. รบัจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป          
         7. แม่บา้น  8. เกษตรกร             9. ว่างงาน          
                                         10. อืน่ๆ ................................................... 
7.    รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน ................................ บาท 
8.    ปจัจบุนัอาศยัอยูเ่ขต/อาํเภอ ......................................... จงัหวดั .................................................................. 
9.    ภมูลิาํเนาเดมิของทา่นอยูท่ีใ่ด    1. กทม.                                        2. ต่างจงัหวดั (ระบุ) .................................................................. 
10.    ประเภทของทีพ่กัอาศยัในปจัจบุนั 
         1. บา้น                    2. คอนโดมเีนียม                  3. หอพกั/อพารท์เมน้ท/์หอ้งเช่า     4. อืน่....................... 
11.   ปกตทิา่นดืม่เครือ่งดืม่แอลกฮอลห์รอืไม่ 
         1. ดื่มประจาํ                   2. ดื่มเป็นครัง้คราว    3. ไม่ดื่ม 
12.  ในรอบ 3 เดอืนทีผ่่านมาทา่นไปเทีย่วสถานบนัเทงิ (เชน่ ผบั/บาร/์คาราโอเกะ) หรอืไม่ 
          1. ไปเทีย่ว ประมาณ............ครัง้ต่อเดอืน (หรอื....ครัง้ในรอบ 3 เดอืน)          2. ไมไ่ดเ้ทีย่ว     3. ไมไ่ดเ้ทีย่วเลย  

 
ขอขอบคณุอย่างสูงสาํหรบัความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม 

 

สาํหรบัเจา้หน้าทีเ่ทา่นัน้ 
ชือ่พนกังานเกบ็ขอ้มลู....................................รหสั.........................................เบอรโ์ทรศพัท์.......................................             
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แบบสอบถามสุภาพสตรี (ผูสู้บบุหร่ี)   

     ศนูยว์จิยัความสขุชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  กาํลงัสาํรวจความคดิเหน็เกีย่วกบัการสบูบหุรีข่องผูห้ญงิ   

จงึใคร่ขอความอนุเคราะหจ์ากทา่นตอบแบบสอบถามต่อไปน้ี เพือ่นําขอ้มลูดงักล่าวนําเสนอต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

หมายเหตุ   ผูต้อบแบบสอบถามต้องเป็นสุภาพสตรีอายุ 15 – 25 ปีทีสู่บบุหรี ่และอยู่อาศยัอยู่ในกรงุเทพมหานคร 

----------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัการสูบบุหร่ี 

1.    ปกตทิ่านสบูบุหรีบ่่อยเพยีงใด   ประมาณ ....... วนัต่อสปัดาห ์(หรอื ..........วนัต่อเดอืน) 

2.    ทา่นสบูบหุรีเ่ฉลีย่วนัละก่ีมวน ตอบ…………มวน (หรอื………ซอง)                   

3.    บหุรีท่ีท่า่นสบูประจาํคอืยีห่อ้ ………………………. ราคาซองละ ……….. บาท 

4.    ประเภทรสบุหรีท่ีท่่านนิยมสบู (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

       1. บหุรีร่สมาตรฐาน (ดัง้เดมิ)  2. บหุรีร่สอ่อน (ไลท์)  3. รสเมนทลั (เขยีว)    4. รสผลไม ้    

       5. รสชอ็กโกแลต                    6. บารากู่ (ใบยาสบูผสมน้ําผึง้หรอืกากน้ําตาล)   7. อื่น ๆ ................... 

5.   ท่านมกัจะซือ้บุหรีท่ีใ่ด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      1. รา้นสะดวกซือ้/มนิิมารท์      2. รา้นขายของชาํ/โชวห์่วยทัว่ไป 3. ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสนิคา้ 

       4. สถานบนัเทงิ (เชน่ ผบั/บาร/์คาราโอเกะ)   5. แผงลอย/รถเขน็ตามสถานทีต่่างๆ 6. รา้นอาหาร          

       7. ทีอ่ื่นๆ (ระบ)ุ ....................................      8. ไมไ่ดซ้ือ้เอง   

6.   ทา่นมกัจะสบูบหุรีท่ีใ่ด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      1. บา้น          2. สถานบนัเทงิ (เชน่ ผบั/บาร/์คาราโอเกะ)   3. โรงเรยีน/สถานศกึษา    

      4. ทีท่าํงาน                              5. ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสนิคา้                  6. สวนสาธารณะ  

      7. ทีอ่ืน่ๆ (ระบ)ุ ....................................     

7.   ทา่นสูบบุหร่ีครัง้แรกเมือ่ตอนอายปุระมาณ ………ปี  สถานทีท่ีท่า่นเริม่สบูบหุรีค่รัง้แรกคอืทีใ่ด (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

      1. บา้น                          2. สถานบนัเทงิ (เชน่ ผบั/บาร/์คาราโอเกะ)       3. โรงเรยีน/สถานศกึษา      

      4. ทีท่าํงาน                              5. ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสนิคา้                       6. สวนสาธารณะ   

      7. ทีอ่ื่น ๆ (ระบ)ุ ..................         8. จาํไม่ได้ 

8.   นอกจากตวัท่านแลว้ สมาชกิในบา้นของทา่นมใีครบา้งทีส่บูบหุรี ่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

        1. พ่อ     2. แม ่                  3. พี/่น้องชาย   4. พี/่น้องสาว     5. ปูห่รอืตา      6. ยา่หรอืยาย      

       7. ลุง/ป้า/น้า/อา     8. คนรบัใช้/คนงานในบา้น     9. อืน่ (ๆระบ)ุ........................              10. ไม่มคีนอื่นทีส่บู  

9.  นอกจากตวัท่านแล้ว จาํนวนคนสบูบหุรีใ่นบา้นของทา่น รวม …………… คน (ไม่นับรวมตวัท่านด้วย) 
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10. ทา่นคดิวา่ มสีาเหตุใดทีท่าํใหท้่านตอ้งสบูบุหรีใ่นปจัจุบนั (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  1. ความเคยชนิ/สบูมานานแลว้   2. ชอบรสชาตขิองบุหรี/่คุน้เคยในรสชาต ิ

   3. ตอ้งการไดร้บัการยอมรบัในกลุ่มสงัคม   4. ตอ้งการผอ่นคลายความเครยีด/ความหงุดหงดิ 

  5. เป็นการแสดงออกถงึความเป็นตวัของตนเอง   6. ตอ้งการสทิธสิตร/ีความเท่าเทยีมกนั  

  7. ทาํตามแบบอย่างบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง เช่น ดารา   8. คดิว่าบุหรี/่ไม่ใช่สิง่เลวรา้ย/เป็นเรือ่งธรรมดา  

  9. เพือ่นชกัชวนใหส้บูบหุรี/่สบูตามเพือ่น    10.การสบูบหุรีช่ว่ยใหร้สชาตอิาหารดขีึน้  

  11.มพี่อแม่สบูบุหรี/่สบูตามคนอืน่ในครอบครวั   12.ทาํใหเ้กดิความสดชืน่/กระปลีก้ระเปล่า 

  13.มเีวลาวา่ง/ไม่รูจ้ะทาํอะไรจงึสบูบุหรี/่เป็นการฆา่เวลา   14.ตอ้งการใหบ้คุลกิของตนเองดเูขม้แขง็ เทห่ ์มอีาํนาจ 

  15.ตอ้งการทาํใหบ้คุลกิดดูี เป็นทีน่่าสนใจ   16.อืน่ๆ ........................................................................ 

  17.ไมท่ราบ / ไม่แน่ใจ 

11. ขณะน้ีทา่นคดิทีจ่ะเลกิบหุรีห่รอืไม่ 

  1. คดิทีจ่ะเลกิ เพราะ .................................................................................................................................... 

  2. ยงัไม่คดิทีจ่ะเลกิ เพราะ ............................................................................................................................ 
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบัการสูบบุหร่ีของผูห้ญิง 

1. คนทัว่ไปในสงัคมทีท่่านพบเจอใหค้วามสนใจหรอืไม่ต่อ “การสูบบุหรีข่องท่าน” 

  1. ใหค้วามสนใจมาก         2 ค่อนขา้งสนใจ          3. ไม่แน่ใจ                 4. ไม่ค่อยใหค้วามสนใจ       5. ไม่สนใจเลย 

2.  ทา่นคดิวา่การสบูบหุรีข่องทา่น “ก่อให้เกิดผลกระทบ” ต่อตวัทา่นหรอืไม่ 

  1. ก่อใหเ้กดิผลกระทบ คอื ...........................................................................................................................  

   2. ไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบ                                        3. ไม่แน่ใจ 

3. ทา่นคดิวา่การสบูบหุรีข่องทา่น “ก่อให้เกิดผลกระทบ” ต่อบุคคลอื่นหรอืไม่ 

  1. ก่อใหเ้กดิผลกระทบ คอื ...........................................................................................................................  

   2. ไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบ                                         3. ไม่แน่ใจ 

4. ในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมา ท่านเคยถูกคนรอบขา้งปฏบิตั ิ“อย่างไม่เหมาะสม” ต่อตวัท่าน อนัเน่ืองมาจากการสบูบหุรีข่องทา่นหรอืไม ่  

      1. เคยถูกปฏบิตัอิย่างไม่เหมาะสม คอื  .......................................................................................................... 

        2. ไม่เคย                                                 3. ไม่แน่ใจ 

5. กลุ่มคนสว่นใหญ่ต่อไปน้ี “ตาํหนิ” หรอืไมต่่อ “การสูบบุหรีข่องท่าน” 

5.1 พ่อ/แม่หรอืญาตผิูใ้หญ่ตําหนิท่าน    1. ตาํหนิ 2. ไม่ตําหนิ 3. ไม่แน่ใจ 

5.2 ญาตพิีน้่องในวยัใกลเ้คยีงกนั 1. ตาํหนิ 2. ไม่ตําหนิ 3. ไม่แน่ใจ 

5.3 เพือ่นบา้น 1. ตาํหนิ 2. ไม่ตําหนิ 3. ไม่แน่ใจ 

5.4 เพือ่นสนิทของทา่นทีเ่ป็นผูช้าย 1. ตาํหนิ 2. ไม่ตําหนิ 3. ไม่แน่ใจ 

5.5 เพือ่นสนิทของทา่นทีเ่ป็นผูห้ญงิ 1. ตาํหนิ 2. ไม่ตําหนิ 3. ไม่แน่ใจ 

5.6 แฟนหรอืสามขีองทา่น (ตอบเฉพาะคนทีม่แีฟน/สาม)ี 1. ตาํหนิ 2. ไม่ตําหนิ 3. ไม่แน่ใจ 

5.7 บุคคลอื่นทีต่ําหนิการสบูบุหรีข่องท่าน ไดแ้ก่ ……………………………………………………………. 
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6. ทา่นรูส้กึวา่ปจัจบุนั “สงัคมไทยโดยส่วนรวม” ตาํหนิตเิตยีนต่อ “ผูห้ญิงทีส่บูบหุรี ่” หรอืไม่  

    1. ตาํหนิมาก                      2. ค่อนขา้งตาํหนิ         3. ไม่แน่ใจ              4. ไม่ค่อยตําหนิ      5. ไม่ตําหนิเลย 

        เพราะ …………………………….……………………………………………………………………………..……….. 

7. ทา่นรูส้กึตาํหนิหรอืไมต่่อ “ผูห้ญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป” ทีส่บูบหุรี ่ 

  1. ตําหนิ     เพราะ …………………………….…………………………………………………………………... 

  2. ไมต่ําหนิ     เพราะ ………………………….…………………………………………………………………... 

          3. ไมม่คีวามเหน็ 

8. ทา่นรูส้กึตาํหนิหรอืไมต่่อ “วยัรุน่หญิงอายุตํา่กว่า 20 ปี” ทีส่บูบหุรี ่ 

  1. ตําหนิ     เพราะ …………………………….…………………………………………………………………... 

  2. ไมต่ําหนิ     เพราะ ………………………….…………………………………………………………………... 

          3. ไมม่คีวามเหน็ 

9. ท่านรูส้กึกงัวลใจหรอืไม่ต่อมุมมองของสงัคมทีม่ต่ีอผูห้ญงิสบูบุหรี ่ 

  1. กงัวลอย่างยิง่   2. ค่อนขา้งกงัวล        3. ไม่แน่ใจ       4. ไม่ค่อยกงัวล    5. ไมก่งัวลเลย 

10. ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการรณรงคใ์ห ้“ผูห้ญิง” ลดเลกิการสบูบหุรี่ 

       1. เหน็ดว้ย เพราะ .......................................................................................................................................           2. ไมเ่หน็ดว้ย      

                 เพราะ …………………………….……………………………………………………………………………..……….. 

       3. ไมม่คีวามเหน็ 

11. ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการ “ห้ามสูบบุหรีใ่นสถานบนัเทิง”  

       1. เหน็ดว้ย เพราะ .......................................................................................................................................            2. ไมเ่หน็ดว้ย               

                 เพราะ …………………………….……………………………………………………………………………..……….. 

       3. ไมม่คีวามเหน็ 

12. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการรณรงคเ์รือ่งการสบูบหุรีข่องผูห้ญงิ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      1)...................................................................................................................................................................... 

      2)...................................................................................................................................................................... 

      3)...................................................................................................................................................................... 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

1.  สถานภาพสมรส        1. โสด              2. สมรส  3. มา่ย/หย่า/แยกกนัอยู่ 

2.  อาย ุ.................... ปี 

3.  ทา่นมบีตุรหรอืไม่             1. ม ีจาํนวน .......... คน 2. ไม่ม ี

4. จาํนวนสมาชกิในครอบครวัในปจัจบุนั (นบัรวมตวัท่านดว้ย) …………… คน เป็นหญงิ …….. คน   ชาย ……. คน 

5.      การศกึษาทีส่าํเรจ็มาสงูสดุ  1. มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตํ่ากว่า          2. มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าหรอื ปวช. 

   3. อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่หรอื ปวส.     4. ปรญิญาตร ี  

    5. สงูกว่าปรญิญาตรี 

 
มีต่อโปรดพลิก 
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6.     อาชพีประจาํทีท่าํเป็นหลกั 

    1. รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ            2. ลกูจา้ง/พนกังานบรษิทั   3. ผูป้ระกอบการ/เจา้ของกจิการ           

    4. คา้ขายรายยอ่ย          5. นกัเรยีน/นกัศกึษา          6. รบัจา้งใชแ้รงงานทัว่ไป          

    7. แม่บา้น           8. เกษตรกร                 9. ว่างงาน          

               10. อืน่ๆ ........................... 

7.     รายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ต่อเดอืน ................................ บาท 

8.      ปจัจบุนัอาศยัอยูเ่ขต/อาํเภอ ......................................... จงัหวดั ........................................................... 

9.      ภมูลิาํเนาเดมิของทา่นอยูท่ีใ่ด    1. กทม.                   2. ต่างจงัหวดั (ระบุ) ............................................ 

10.    ประเภทของทีพ่กัอาศยัในปจัจบุนั 

  1. บา้น             2. คอนโดมเีนียม       3. หอพกั/อพารท์เมน้ท/์หอ้งเช่า     4. อืน่ …ๆ… 

11.   ปกตทิา่นดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลห์รอืไม ่

  1. ดื่มเป็นประจาํ             2. ดื่มเป็นครัง้คราว                     3. ไม่ดื่ม 

12.  ในรอบ 3 เดอืนทีผ่่านมาทา่นไปเทีย่วสถานบนัเทงิ (เชน่ ผบั/บาร/์คาราโอเกะ) หรอืไม่ 

         1. ไปเทีย่ว ประมาณ..............ครัง้ต่อเดอืน (หรอื....ครัง้ในรอบ 3 เดอืน)      2. ไม่ไดเ้ทีย่ว                   3. ไมไ่ดเ้ทีย่วเลย  

 

ขอขอบคณุอย่างสูงสาํหรบัความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม 

 

สาํหรบัเจา้หน้าทีเ่ทา่นัน้ 

 
ชือ่พนกังานเกบ็ขอ้มลู....................................รหสั.........................................เบอรโ์ทรศพัท์.......................................             
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คณะผูด้าํเนินโครงการของศนูยวิ์จยัความสขุชุมชน  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

 

1. ดร. นพดล  กรรณิกา    ผูอ้าํนวยการศนูยว์จิยัความสขุชมุชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

2. นายเทวนิทร ์ อนิทรจาํนงค์    ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการศนูยว์จิยัความสขุชมุชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

และหวัหน้าโครงการวจิยั   

3. นางสาวฝนทอง พนัธุต่์วน    นกัวจิยั 

4. นางวลิาศ  ฉิมหริญั นกัสถติ ิ

5. นายภทัรวชิญ ์ มัง่คัง่ ผูช้ว่ยนกัวจิยั 

6. นางสาวสวุมิล  วนัทา  ผูช้ว่ยนกัวจิยั 

7. นางสาวเบญจพร  รกัษะโบ๊ะ ผูช้ว่ยนกัวจิยั 

8. นางสาวอบุลรตัน์  ด่านพรประเสรฐิ ผูช้ว่ยนกัวจิยั 

9. นายภครนิทร์ วรีะพจน์พฒัน์  ฝา่ยคอมพวิเตอรแ์ละไอที 

  

นอกจากนี้ยงัมพีนกังานเกบ็ขอ้มลูและประมวลผลขอ้มลูรวมทัง้สิน้ 90 คน 
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